
@ملا؟
"

ث.".+،ء؟

@

ير-م@غ

ةورا@أرفى



كأملألمللأ.@7

ئالأغلهأ@

ةط8ءلأمحلأ*8فىكاطت؟+3@ط
"71

8 7@.

ق@

ءث@هكا@ءا؟قلأ*لا@33؟



@"ءلا@-7

ه"3ط5"5"ء."ام@،لا".80
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ةسموس@نتصلاراتا.اللثوريةااكاتال@وأسجل@توالقدالاكيدد.عنصراا

وهيالاخيرةالفترةفي
الارهابيةالحملاتبوجهشموخبكلتصمد

الوا

المناضلةالشعوبولكافةال@بورتوريكيللشعبه@تمالنصر

بكل.أشمكاله.ارالاشتعمداضد



الاستقلالأنصارحركةيدعىجماهيريحزبايضاوهناك

برز
"

1عامفىاالوصادايلى. 9 الوصنث@ركللحركةا،هنهوتعمل.59
ضمدالل@لنضاوتعبئتهمتنظميم@همالشحب-جمداه@ربينالنتحررىا

كةائحرهذهانورغمللجزيرة.نياليالكولووالاحتلالالامبريالية

الكفداا1طريقتنتهج.
لاوص@هالكفاحااهقأنتمدر@فداان@هماالسميلاالسى،ح

لاال@ذلكوهىالاستقلالءعلىبورتوريكوصولىاالىايؤال@اينيمكن

المسلح..الكفاحمنسلبياموقفاتقف
الضركةاالن

ا

بابناءمتمينةبصورةتبطتر.ب@ويرت@و@ريكوفىالمثوري@ةا
طدالغالدبدااوالمتحد@ها،اتالوالاياافىادينالللوصلمبوارتولريكىا.لشدبأ\

ح@م

لدمل@وطلبلاالفاتا"ال@عونربسببليهاا"فيوأونص@فامنليونالىحوا
بحريضدااامحعينةابطالروالو.هندايك.

يوهىالصغار!2ال@لويردات)اكة

تعمللتى2وااللتحده،ال@والايداتإفىنتتكولشىا"ريكيةإلبوارتيااا.لمنمظمة

منوتناضملفيهايعيشوتالتىالبائسةلةال@،يهاءنةانقاذءواطعلى

فيالانخراورمقاومةحركةتصاعدتولمقدبورتوريكا.استقلالأجل
الذينالبورتوريكيينالشبانعددويزدادالمتحدة.الولاياتجيش

يرفض@ون
الح@نسميةق@انونبمف@لعدلي@همايل@فرواضةايدةالمعس@1االمخمدهمة0

ك@ية.ميرل!ا

الوطنيةالدلجركةقمعهدالمنتشدللىارية،الاستعمااالسنلطاتاان

ابراتا@لفاعلىيو-@االةارل@لثوام@كافحتههافىتعتممدواهىت@واريكر.بموار.فى

فرقوعلىالغوارحربمقاومةفيالاضائيينوعلىالمركزية
القواتالىبالاضافةنفسهالهدفلهذامدربةخاصة

قمعحملةالاخيرةالفترةشهدتولقدالمحلية.البوليسية
نظمتكماالمثقفين.صفوففيسعةو؟واعتقالاتدموية

م@نعطم@بلا@تيالاقاصتبيةارهلااابداتمدا@@اتلسنلطداا
البارزيناايلنلافم@لين@

تزدادوهىاممتلكااتهم.وحرقتبيةالطكلواصيريةالجمماالحركةأ

"نفمتزيمفاللس@لطالوكةاعلىلهضلا+ا"عنعجزهمابسبباسهةيثرا

المكفداحاأسمدلوبتنهجاالشياالجمماصيريةاالسياسميةاايلنظمدااتضمدعنفها

منقرن-@اسلط@يملةجابهالذىاال@بوارتوريكىأئشمصب@

حتىاللنضداوااصلسيواالللسولى،االمقمعادمدنامختملفةالااشك@ااالهضالةاة
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الذىالقومىالحزبالعنفىكفاحالىوادةابرزكانءن@
.

امهيدروع)،4أيصهة
الىوقادهاصتالنوشالحركةزصدرىافواس(ش

1)منعقودإحةاش 9 3 0

1فيوفاتهحتى اشتدتوقد.(965

البورتموريكيوناراالمضاا@لىخلواالنخمسيناتائلاوافىيفةلعتاالأتافنضا"ا
بهقامواماضمنكلنوكاننفسهاتحدةا،الولاياتالىفيةالعضالهما?

تروماناغتيالمحاولةهوبورتوريكوفيلآفاة--انتزفحيرجانبالى

يلاسير-لىنغريسىالكلسبنىجمة@مهما،نذايكا1ةالمتحداياتالرالا.ارئ@يس
لط@بقدايتوا.الااجتمدا@يةاالفئ@اتاهمتسااقد@

هدافىكلهداةاا

اتشظداهروت@ر@تاليةال@عم@ااابيةالا@ضراكة،1لواامح@د@توتصلا@اعانصرأ

اتبمارلضالمداصطمداواا@طملبه
ليس.الدبوا4اللسم@لحة1

لاعدأدو؟ال@تهيئةانوت@د@ريجيداالثو@ري@ة1المنظماتبصنهىواتجهت

الضروريةالمستلزماتوبتوفيرالجيدبالتنظيميتسمكفاحءسلحلشن
)،اتهظفت4،1

ش
المصادروجمعتالخلاياوشكلتالاعضاءوثربأ@ر"

1

1

، ، يرالتحرائميو)فطاصىالمصالىااهقامنظمةأابرز1وكانت@ية..1

1أتاب@دواقلدإسممصونه(.ا 1دامفىلاللف@ليةالمعم@ليدات1 الحملاوكان967

الافتتاحي
العائدةالتجاريةالمؤسساتمنعددفيالناكأاش@عالا

فيالانصارحرباسلوبالمنظمةهذهتنتهجاليانكية.1للثصركات
تسهلحقيقةالمدنفيالاميركيةالمنشآتكثرةتعتبروهيينة،المف

وتسببالمسمتعمرينمصالمأهمالىالضرباتتوجيهفيعملهالها
دونوتولنيدالىنو@مكوا.نظدامهمتزعزعاو.اكب@يراابلااضطراذعدكفىإهما

فثرةتصلدروهىو@مدم..براحةالبملاداستغدلاافيايمضباز

وتصدرالنضالاتاخبارخلالهامنقلتةوتوجيهيةيةاخباشدورية

ماتا@تخريبكيفيةفيالجماهيرالىوالتعليماتالتوجيهات

لمحت@لين.االدطزدالكظاحوالمسما@مةيدافية

العاصمه،ان،صسانفيالامبرياليونقضاهوقتاسوأوكان

اطعاتا@لحكاموالستينالثالثالمؤتمرفيهانعقدالذيالوقتهو

ايلولفىنيكسونالرئديسندائباغنميولا)سبيروضره@الااميركيةا
7 فيالحرائقوشبتالاجتماعاثناءالكهرباءانقطعتفقد.\@1

ةتظلاصوق@اتالدكثيرة،أابللقناا"يوتم@رتالملدينةممنعديدة3،تاملاا

بهت@افداتهمال@فضدا+اهزو!شض@الفااصائةفيهلاساهميةجمناهير
والتحرر.بالاستقلال

3@2



فاعدةالىبورتوريكوجزيرةالاميركيونالامبرياليوناحاللقد

فت@دري@بائ@غراضيهاار،1ا،1استخدموااواراهيبة،فارية
1

وتتزق@ة.اللر

علىوقضتهاجمتءواتيمالاالتيالغزوقواتإجزيرةامنتانطلظ

كانتكماالخمسينات،اوائلفيفيهاقائماكانال@ذيالتقدميالحكم

وجمهوريةلىباهاجمتالتىالغزووواتهامةرعمتت@االقاعدة

وكالةمؤل@مساتايضاالجزيرةفيأقيم@ت"دومينغو.سانتو

1يةالمركزاتإراا@اخا 4اسميسال@وبتلدريباصةالفا1
بينوالمخرال@عملاءاا

علىوتقوماوغيرها.اللاتينيةاميركاراقطا،مختلفالىوارسالهم

اذاعيةومحطاتالمعروفة،السلا@فرقادافرتدريبمخيماتالجزيرة
ذه@لتولقدصمختلفة.تجسسيةالكترونيةواجهزةخاصة

الخامللموادومصدرنموذجيةمستعمرةالىبورتوريكوالاجراءات
الثتحتكرهاوقولم@

الامبريالية.كاتس

اوافتحت
0

اعيهااامصراعلىلمستعصريقاأ.2ابب@واا
لرسداسيلا.امدامأا

بتقديمالضماناتلهاوقدمتالضرائبمناعفيتانبعدالاميركية

والعمل.التكونمنالنقاباتبمنعوتعهدالاجوررخيصةعاملةقوة

رالعثوبعدالمناجموحفرتبتراوكيماويةصناعةالبلادفيوقامت

خحى.ا.الىت
"

الىتو@جميعهاهىسك@يةالالكنافى،لمصداا،شيمداتاوااص

ويج@برالمدارس.فيالانكليزيةاللغةاوفرضمتالاميركية.الثصركات
0.

بمالإاخلااصاليميناداتللىجةا
"

المالنظاووجهالمت@دة،اال@ولإيمات1ل@علم
البورتو@يكى1لش@حب1ا1ضموعلتكريساسةأالدراا@جواهمناإضحليمىا

"وة

و
بية.الاجةرةميط-))"،1

تنهببووتوريكرعلىتسيطرن@تى1الااحتكايري@ةااتالشركااالن

اتاثرا:
1

1اوتكمدسالبلاد البورتو@ريكىاي@عدانجىأالشعبحينفى"لااربفاح1
منبالمائة@نسبة.بلغتالتيالبطالةصفوفهوتسودالعيششظف

يأوونالى@تالدس@اذامنالالوفااتمئداواي@فتقر،املة.المحااىا،لةا

الراحةوسائلجميعمنصعدومةخربةأماكنالىونيلضوهماليها

و
ا

اا

1ن@ظمهمااالمقدايمةاالسيداايسيةالا@حزابالعبت لبر@وازيون1،

معنهابتعاووذلثوالاستقلألللتحرارمرقلا5دوراوالملاكون

المقوى1اناحينصرين،ضهالأ-
1

ونبدن@اض@لتالثويريةاالشثبيه

1ضمدانقطاعوبلااةا*ا:@ 1

الإاجنبية.السميطراة

3 1@



الح@قيقيدةالقوسية.اع@،النض@اءاشهدا@اريمدال@تىاالعممليةالهفيوصطارضهتم.

بودرتويريكو.ششعب

اميركىعامحاكمرأسهاعلىصوريةحكومةلإدالبفيمتواقب

الشعبرغبةاظهارمنهااريدكبيرةضجةلخلقأذنابهمالعملاءوحرك

هض@ارواعتبارالمتحدةالولاياتالىللانضماموحماسهالبورتوريكي

م@نجزءا
1 ةالجزيرإاهالى@3ح@اكمدابويرتوويكوتشمهدوالماللذكوير.لبنلمد1

1ع@امفىال! 9 الوالاياتامنجمميعهمسبقه.دم@نكانصمنفى4،6

1الميةلاامبريداا.تستطع م@اولاته@اكلارغمالاهيركهيس@ة،0

الولاياتواخذتللاحتلال.الشعبمقاومهعلىتقضياناءاتها،واجر
1امنذاجديمد@يطاطوتنتهجالمتحدة 9 5 0

تحمقيقفىبدالرغبةامتظأهرة

بموجبهاعلنالذي(600)رقمقانونواقرالاصلاحية،البرامجبعض

المتحدةالولاياتمعالبقاءطلبتاستقلالهاولكنهانالتقدبورتورلمجوان

(1950)العامنفسفيذلكوكانالكومنويلث،غرارعلىرابطةفي

يوصخبةضح@"ايةادعلااطناواسعيااطاكلالمتحدةااتغولإيدااوعمملت

الاستقلالىاممنحتنهداواال@ية،نميااطوكمواذيرافىوال@ةنهاا،لململع@اا()انتبرهن

الخدعةهذهيدحضانالايأبىالفعليالواقعولكنلبورتوريكو..

ؤونالثمىعلىيطرونيسه-نالاميركيبناليبر،الامبانثممفي@حين
1اللىافةضلاأاة،يرأجزافى@اليةا.يتما الذىالضخماالعسكرىاالواجويد1

ك:هنا.يمثمل@ونهه

ي@ة.المديمبلولمماس@أاتلمعلاقداافيهابمداكملهداادحيةلفاالشؤاوناا-1
ب@المجنسية.المت@طقةم@ورالا.ا-2
يلاقضلا.-3

ا

الهجرة.أ
الكاملةكيةالامصرةإسيطاتحتالمساحةواتالة-4

اللتجنميدد.ألمودر-5
المالي.النظام-6
الطاو-@لالكمايرك-7

بهلايتسلق

المبصى.واالجوى1غنقل!-8
اولالخايلىصاخلىالمطالبرايددا-@

1
المواصلاتوسائلجميع

لمحاكم.ا،به@اؤ-11
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باسبانيا.الارتبا@بضرورةبالاحساسممتلئونوهمبورتوريكو
بورتوريكوفييعيشونالذين-لانواالاسبانالعسكرييئانكما

ماكانواالعالممنالجزءذلكفيالمنيعةالاسبانيةالقلعهبصفتها

علىرنيعتصدطونأيزا
ا

1اتالاالالطداا كلهوالهناانيدا".اسبلامنترح@ماللتى1

باستثناءالجزيرةفيوالترعرعالنموفيابطأتالتحرريةالحركةفان

الزنوج
منيناضدلونانوالذين-@اا1

ا

وص@ةالمضيمةال@حبريكنهداءايملأ

العبيدتحريرقانوناسبانيافيصدرع@ندصاتبدلمرالاا

علافى
ام

0 1 86 شىفىيمتلل@كون،انواكاينالن@اارعإدلزةاباذاصحا18

1@نكمبير@ىاع@دا@داق@ت،ا@و الىتدل@يصكعةاصنظموالإف@الرلخة،ن@وجالز.1
1اعحلىاانمينا-اسبماااعنالإففصال ف@السملظتإنغيريلاسشقلال.1

ى

بهتطايرة.لجزا
الاهلراادايكااثم@واىبمقمعالمحركة1

1

رتتكرو.ابها.نص@االى

1عامفىالحركةا 88 ،

9

طرشق@ئالنك@ةالالاالطمبقات1طاولتعدنط@طا"

ازةالاالذاتي..الحكمعلىتصملانكونتهاالتيالسياسيةالاحزاب

الحركةانبحيثوالعنفالشدةمنكمانالاسباني@ةالسلطاتموقف

قيامعلىالجزيرةسكاناصراروازاءمطلبها.تحققانتستطعلم

1شؤوذيلدايراتىرزاحكم ني،الإسب@0النضذاعنابسيل@ااظيةللاا.البدد1

االنسملط@اتاأاضطرت

1الىاجنبيةالإ" السمما1
ةالجزيراملمنحكوس@ةبمقياماح

الحكومةانخخابجرىوقدوالصلاحيات.الحمقوقببعضتتمتح

عامفيالمذكورة
0 1 89 بسببطويلااعمالهاتزاوللمانه@االا7

ةالمباضرللسيطرةواخضاعه@ا18@8فيللجزيرةركىالامبالغزو

المتحدةبالولاياتاوالحاقهاعليها،اميركىعسكرىحاكموتعيين

بينعقمتاقيةاتف@ابماحب
اكلقابف@ىةالمشحد1الرلإيماتواانيدااصباا

1ال@حرب" ف@يها.ان@ياأسمبلاإنهزمت.االشى1

1سكاموفى 9 0 0
ا

1ام@ملر يسىفانوم@الإسيركىنغرايسالكمو1

فيالمجةالحكومةاضاءتعييقيتمانبموجبهتقرر)فوراكر(
1يكايمظىواشنطن.قبلممنتدوويكوبوش 9 1 اق@7

أموانغرإيسر
1افرفتألطىاانسى()اصاانمونق@ا بموجبهالاسيرك@يةإاللت@ةاللولإيلايت1

الطرالقل@قيلكبقسطولةبوداتويري@كو،سكانلكل@الا@يربهي@ةأال@نسميةا

@
إستقلالمية..أنفصلا،نديةاحرك@ة:أيةأ

الو@يةالحركاتوممثليالسكاناحتجاجاتنفعاتجدولم
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والانعتاق.ةالحري@حياةالىوالعودةالاجنبيةال@يطرةمن

نصيم@وكانووصثسيةوةبقس@سحقتانالثورةإ@م@يبوكان
جما@يلةابلايلىة/احملةلشحبا

0

@كامتاواتت،

ابسكانأجم@يعكل

المبيدااسش@يرأ@،"ايدالحكمامواالمسشوطنوناالابأاكذاوعنلدالاصسيين.أ
نيص

0

الوورة.ضىاكتمشفتللتىإ.ال@ذدصامنلااجمافىللعملافريقيلا.
اعةزرفيالزنوجتسخيرالىالاسبانتولالذ@ب،نضبوعندما

أبطايوا@رض
نتداجا0

ا

1ع@امافىالسكرا 5 50.

افية.الجغربورتوريكواهميةاكركمناولا)يسوالاسيركيينان
سبقهملقد.

ا@ماقواذللىالى1
ا

صالاعااجبروا@كلأافمالاسبلاذاخرون.ا

1اصنمةافمالمقراالما.حتملالهما.عهدالىطواالجزيريق وا@لان@كليزلندديونالهو.1
اجلسنيست@فل@وولا@ناثرؤتصرافرص@ةيتركوائمال@فرذسيون،وا

المدائم@نالزوإرضمنمنىلقراصندةاا.سمف@ن.و-@اانتالجزيرة.احتلال

الصمينةالمنيعةانصسانمدينةعليهاقيمتالذيالخليجلمياه

نىالببريطا،الؤص@اناافشم@لواقددستمينة.اليةعا.اسوا@ربهدالحيطالتىىا

بهاقدامال@تىاال@لدي@دةااتاله@جمداارسنهمحتلالهاا.افىكريكانسيسافرا
1عامفمىضددط 5 احتملهابايوان@كلميزإياقرصانلاولمك@ن.195

بلاءطتنشىبسدشبراتركهلاثمارعة،ب@امنداوير@هعقباتاسنراثلاث

1وافىوأجاله.بمينالعلاا 6 لندديونلهوا.اصنةالؤاااسمتمب@اح12،5
فىفشمملوا@نهماالااا،احراقوهداوالم@ديندةا.

سيىواللن@يمة.ق@لحتهااحتلالإ

نصيبهاكان@7،71عامفيبريطانيةعسكريةقواتهاجمتها

يضا.يرأ.ا"لات@دطوااطفشلا

المستعراترفضتواحتلها،اسبانيانابليونغزاوعندمأ

اشؤو@تديرواخذتالفرنسية.للسيطرةتخضعانالاسبانية

0

منال@تحرر،واالإستقصنحوالإتصايهتندامىاللىذلنكاحى

الوعىانضثصرو/باسبانيا.اتالمستعمصاهذهتربطالتىالقيود
اقىإبورتولهايكوعداانمي@ةالإسبااظسمتعرا@تالكملبافىالامتقروا

1فىكانت

م@ن2الاضيرالقسم
1

تاؤح@صواتم@تقمدعشراللثداسناالمؤن

رال@بسبب(34)علىيربوالجزيرةفيالمدنعددواصبح
ة

منطردواالذينوالفرنسييقالاسبانالمهاجريناناليها.الدائمة

فيتبمعواهناكقامتالتيالتحرريةالثوراتبسببالكاريبياقطار

2 3



عندما
ية،الحرعن"بدفاعهم"الاميركيونالاهبرياليونيتبجح

كعليفعملونعنلدممالانسمان..1،1بح@قوق"للديمؤاطى"،اا"رابنظا@م

يدلافمطونه..غير.ايركثيراذل@ك
1

1الى الظلال1ايمدازواالىالواراأ..1

مناكثراممن@ذيحتملونهلانشهىا،الجزيرة0بو@زتوريك@و،بأسمالظلا@ع@،،و.

اغراضهمت@خ@دميةنولر"اع@دةقاالىلوه@اصا.ا@ااو.امدا.،عاسبعمين

ملمدافع@وطعامالاحتكاراتهم،عبيداشعبهاواحالواالعدوانية..

العدوانيةحروبهمأتونفييشتعلووقوداالشعوب،نوالمصوبة

لمغلاا

يكو،بورتورجزيرةعلىأضفتالاميركيةالمتحدةالولايات

عامالاسبانيةالاميركيةالحرباعقابفيالمسلحةبقواته@اغزتهاأنمنذ

امواقممهابس@ب@بلغلةبما.أاهمميةا1،في@7
1

فمىالستراتيمجى.اافىاالحفرا

البحربينيقعمكانفيالغربية(الهند)جزرالانثيلجزرمنجزء

اكوليبرمونازرمع-وتثممكلالاطلسي.والمحيطال@كاريبي

اؤاالمتحدةالولاواتلهاخططتاماميةقلعةيشبهمثلثاوفيكويس

وتكونالكاريبيفيمصالحهاتحميهوميةدفاعيةق@اعدةت@ون

1ث@واراتاجه@ةامو،1افىاتهلالمقراصنطدلظا الم@نطقةفمىللتحراريدةالش@عو-،1.1

لحريةبد"لايتمتعانيكموبوارتوا@اش@عبع@لىفراض

"
المراانشدا@قالكفماحعليهييمافراضالاستقلالا

امىالددااا
للنخملصاجلا.@نا،

سبانية،ا،العبوديةفيقروناامضىانبعداليانكية،العبوديةمن

قبل

اهمل
عقبع@ام@اعلثرضمسةب@وارت@واريكوجز-@ةس@با@نالإ،ا

1افىالهلالوام@ب@وسىو.يستوافرعكرافاكتشلا طممنانىاطثداأ/@2دشرا3

اسوضمناواعدلانهااش@اطشهاع@نى.الاسبا/ا@رلألماو@را@145@3

اواعدايقامراروونانيدا،سبماا
ا

الذيناالاصظ@ي@يىنهلا،سكاةاصنجصشلااماه@تملاا

ام@يندا+عديه@ااشي@داوااةالغزاانلكنث.ع@ام..بستمائلة.ذل@كاقبلسكضوها

ةا@امسمت@وطه
اسمم)او@وايناجواسلازسميمت

1ل@علامممةا1
اورزلدا(،ا@يةالحا1

1ع@ا،مفى 5 0 محاف@هدةهالم@و%الممحدنيةالثراواتطاسمت@كنثممماف،1أاوا1وبمد8

ااسكمانهااضمماعا؟

بشحين..)ضيايلىواالاسمتمضلالالمسايلين

1عامفيللغزاة.؟رأسهالشمعبيطظىءولم 5 1 1

الىتخلصمستهدفيفيالاسبانالمحتلينبوجهالثوارهب

7@2



ريكوبو@تو

جوانسانالعاصمة:
5رلسكان:...ا 0 0

نسمة3ر

8المساحة: 9 بعا.مراكيلوم@تر8ر7

الدومنيكانجمهوريةثصرقيتقعالكاريبيالبحرفيجزيرة"

عامفيكولومبىاكتشض.
0 1 4 سكانهاالاسباناباد93

ومزارعها.مناجمهالىليعملواالأفارقةوجلبوا

عث@ر.التاسعالقرنلىكثيرةمراتالعبيدثار.

9عامفىجمهوريةأعلنت. سحؤها.الاسبانولكن.868

عا@7981.@الداتيالأستقلالالتنا.

غزتها.
0

الولايات
بعدعسكريانظاهافيهاواقامتةالمتص1

هباشرة.احتلتهاان

3 3
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تاللقاط@طبعضان
شهمتالإرجنتينتا

شبيةأنتصماتا
بثقلهدا.الجمدام@يرعلى،تضغلىلتىالدسيئةااابرفماعاسببتهداسسلحةا

وسانتافياوروزاريوكورثربافيالانتفاضاتهذهحدثتوقد
منيكونمااشدباتقمعكانتالانتفاضاتهذهانالاوتوكومان

الكبيرةوالتضحياتالفشلوبسببوانذاك،الوحشية.القسوة

لدىالقناعةفشيئا،شيئاارتفعتهدرا،تذهبكانتالتي

يةالدعسكراالقوىاهتحاسن@هاىجد"لإ/الاسللوباهمذابانالمندا@مملين،

المساعداتااو.لسدلط@ة:11تمتلكهداا"لتى
1

الميةالاسبريااله@ا"تمقدمه@اال@تى

نحوال@شلديد0يلانع@افكا@نهن@ا@وشكيلة.ا
1

1ال@عمل

لذىا.اللسملح

ت@لكدن،الملدافىارالانصاسنظمدايتتبنته
1

توسعتالتىاااللنظمدات

به@ا.الل@لتحقينعمد@لىوتزايلدصفرفهما

الىالإالاجنتمين،فىالليداطاتعملكبيرةسنظماتاربعاهن@الىان

اخريين.صغيرتيقمنظمتينجانب
يعنيلاهذاولكن@

هذهانمطلقا

جصيعم@نامسؤيوالةايلنظمدالت
فلقدافىأالبثلا.ت@قعالمتىل@عن@فا.الادما"

1افىأنفجرتاقنبملةطاذيسمع 1الفلافىا@المكان1 1

1و ليسى@و/جلا@ن1

معينا..مصرفاهاجموااشخاصبضعةانأوسلاحه،اغتصب

1اممنيماأالكنا:لخ.ا
1يلنظم@الت1 بت@لكالقيداماعنامسمؤيوال@ةتك@وزل!الم@ذك@وارة1

لليس@تيو.سست@قملبشكملايعصل@ونسندا@ممل@ونالميومإلبلاداف@فىالعمنلميات،،

1الروحافاالثموارية.اتأب@المنظمداص@لةي@ةائمديهم افصىالراغب@ةاواالنوطنية1

لحكماطظاويمة
ات@وير@الدكتلا1

تبعث،1للعمولا.ا
@

الشعبإابنا@اقلوبفىلمعؤم

يستراون@ه@و@لا+سنمفرد.بشمكلحتى،السلاححملالىبهموقدخع

1فى 1

بهمالإاتصمالفىلمدنظمدايى1ا1شتللكالهضهتنححح@نالىال@حمل

فهما.صدبينائهماحتواو.

1
1

1اللنظملات1ن الكفاحاطبريمقعنتس@حىالايرجنت@يى،فىابثولرية1

تعملوهيالشعبيةالحربواشعالتنظيمالىتشنه،الذيالمسلح

1كلتو@لىىانكل علىل@اقممواد1ا1ص@بالىاله@ا،1عمدا1
1

@جةلرافهعالن@اير

اوجماهيرالعاملةالطبقةتنظيمفيالجهدتبذلتنيلاوهيالتهابها،

1مدنلشبمابا. التنظ@يمىلعملا،االثمكالب@شتىان@ةالإستعاواوغيرهماللطلبة0

ريهالث@الخركةبيقاوالروابطلصلاتوا.العلاقاتاقامةأجلمن

فىمتصيوصالشص.أرأجماهير
1

احرالكوابداع@دا@لىن@فسهالوقت

والعسكرية.السياسيةوبالروحبالنظريةوتسليحهاالضرورية

2 2



5نيةانبيراوالىركةاااوماتا@
ال@يرةالىأاادتهاعداالتحا0

ازي@ةالبرجوا

ظ..فضامنجزءا.اوجلهدا
ام

ل@ايتاحوابذن@كأسمالى/لراا.
"

احتياطىبداالاحت@فاروا
نيمالميي@الاإمبرنا،فسىيبار@اوالااسي@ة.لسيدااألاازاملاتخمدمهزسض

ضعوأج@@هنوإشللعودةبيروندءوةامكانيةلهمب@عنيفببلاقدوعملاءهم
القائ@،الحكمجهبهانسلاحترافع@ض@ثا،نيةافميرا؟ااملنظمافتاوواننشداحمد

ااخككلمفاعللىجديا@ثلراطياتهاف@1ليحهاقدذل@كاناالاا

جمةالااجنهأسح
1الحركهاحتواءبسبمب روانميةءللى1

1

ةاوج@دت"ااالغويراعميتثةابع@أد

سابقامح@ليه،كانتاع@مداتختلفاوطبيع@ةواجواهر
1افلقمد5 الحركةثركت1

انكفاحيةبالأساليبالاكتفاءانالسابقة-الخماصةتجزبتهامنهذه-
5اتنجأخداايةتحقيقالىن@ليول@يكنلميةقلأباتا،

0

تسلمي@قق1
افائسلطة.ا

ونلنقاباتلبمررفيةا.الل@رك@ةتم@ببلمابق@ةا@سدااتأاسسنوا
ىيداهلاتقإءيا.ةأسعماا

التإت1فدانهألذاائلضنعف،،ااو.الفشلأا

1تعتق@فالذىاالمسلحنكفماحا.اسيلوبالى

رالاصدوالااج@دالىااالوسميلةانه1

الهمدف.تحقيق

المسلحال@كطخاأاتاب@فاتهدا،اقطاعابعضايو1انمية،لبيراشا.كةاانا
اسنومنذ

نقلابهااالي@ةالاامبرياافيهافىبريىلذىا/نوقتالىا،تطوادعمدي@دياتا
ض@د

1اففىان.5بيرا 1

مقاواهةحركةاإمتاقما19@@-19@5تالسمنو،1.

سببتالمدكتماأتواريةادضمس@لحة
حتكايرية.الا.االمعلملمصداكبيرءااار"اضراأا

1تستطعوايم
عليهالقضدال@اوي@ة،اتوالندكتدااطاتانسد1

"

امضنيةاجهودبعمدالاا

فنيةاميركية.اا@تاضخم@ة،-امسماع@دإاعسكرايةاتاقواالالاحشمدتنااوإبدد

م@لينالمنما@عضمدفىاذلكيفتلماوقمية.واسو
ركةصأبرزته@اصردانا"ايذا

5عامفيأماكنعدةفيانصأرفرقونظمتأخرلىمسلحة قدو.\@9

ولكنايضا.اليهاقاصمةضرباتالدكتاتوريةالسلطاتوجهت

فيةالبيروألانصارووحدأتالمسلحة/الحركاتاصابالذيالفشلى
ايداخل)ما

@

قلوبالى،أجأصا
جع@للكطمنالصكس@بل،أض@ل@ين،لمنداا.ا

اسبابرسونيفاوجيدايفكرونالتوريين
علىويقررونالفشل،اهت@

ادراستهمضرء
يقلمطر@و،1.المالناارالانص@انض@الاسملويباانتمل@ك

يج@بالذلىا
استبعاديمعنىالاذال@كاولكنذ".يسلكوأ@نا

1

جركةالقيام
يوملىىالمدنارانصدااةاقوايمداوتزارنتشداا@نبل،1الرايف،افى/1نصلالزا

يوفرصاايضاهناكالانصاروحدأتونشوءالريفشمولالى

بينهما.والتنسيقالمك@فماح1ظي@باس@ا،اتاصالثسكلينبمينالرابطا

ي

@3@



ي@ملانالشكليةاللطايرضةطريقعنيحاولالذىلبميرواقراطىا.

الجناحأماالمقبلة.الانتخأباتنيالنجاحبأملالمكاسبهضعلى،
البيرونيةالقوىباسممنظمةشكنل،افمقدايبيريونيينامنكأ@إث:ا

القوىاباحتبراميحظىصسنل@اثوابىيهااالانضدايشنأ@حة،المسط
1

يةال@ث@ور

اثعداي@قطااقلااخراى.اا
بع@دالان،احتىال،اتزلالجمداهير.ا@ا@اسعةاا

مضي
عودتهفيوترغبتأملانحكم،منبيرونازاحةعلىمنوات@

تحقيقاجلإي@اشانض@اعنتعلنايتىالمنظم@الةاواتوءيفةفقلحكما.الى

ت@بمدلا@تيحققلمااالحكمانرغمو.الهدف.
1

جنريةعيهةاجتماة

انهالاالرجعي،الامبرياليالنفوذعلىالقضاءيستطعولمالبلادفي

ةيرتبط
ى

منبمفترةالشعبهلىاناذ.
حرياتفيهاتوفرتالزهن1

لهداخلا"واجمشطداعتبهيجةاجتماغيةانشاطداتث"ةصياسهلصديمقراطءيئ

يمك@اتحقيقالعما@يةابديتضا.الة
ال@طاسة.اال@لطبقةبطالابأسىاس@ب

النشاطاتنفستمارسالمسلحةالبيرونيةالقولىمنظمةان

التيالاخرىالثوريةالمنظماتتمارشهاالتيالعنفيةوالعمليات
تهداجمفمهىالهدا.طريقاالمسلحأع@فماحجتانت@

1

ال،ا@ماايجلامنالبنوك

1ختطفقو.لسحلأحا.اجلاهنانثسكريةاالنثكناتااش الشخصيات1
نا"ئحتكواميةرالدبملرمداسيةا"

المدتقليبئ..أالمناض@لينبالهدااستبداأاجلى.1

تحرريةحركةونيةالبيراالحركةيعتبرونالمنظمةهذهومناضلوالخ.

وسيادةاقتصاديواستقلالاجتماعيةعدالةالرئيسشعارهاوطنية

5اسيةسيدا

0

0الىالبيراوانيةااعوادةتعنيلن ولاءاال@اراجعةأسب@لاد1

"لاايد

يحترىانمن
1

الحكم
0

امف@ا.ا
يتناسباهر؟م@جديمدةهيم

5

ح
طإتا.

لاىدعائمتعتبرهداالثواريلةاالحركا@تاصب@تالتىاتاش@

تقد@نظ@ام
1اينالبلاد.فىيؤممى

1لخطوة1 الإهميةالكبيرةاواالرئميسية1

الهيكلتصفيةهيالبدايةمنذاتخاذهاالشعبيالحكمعلىيتوجبالتي

رالتحرمعبقوةيرتبحلالوطنيفالتصرربكامله،الرأسمالي

يع@نيذأ@كاف@انالسلطةاالىبيرلونادعداواذا@طاألاإجتمددمى.
@

حكمهان

س@يكونبلإبمقا،ساكم@ا-@الناز@،البراص0ظ@املضا.منجزءايكونالن
يةازالبرجوااالطبقةايديفمعالن@ىصرالا(@اهوليةأسملا.معماللىيدا@دراء،نظا.

وتطاومتعارضإنالىالااجنب@يةاا@حتكاراالا.ئهمااوو.اصنإثجنتين.6الافى
هذ.أىولكنه@ا-انية.المكاا:.ق@وةامنلديهلااطالب@وادةااهذه

انددفاع@يفتسميهصاش؟يعلومكر،بدطءتنالولر،سديط-الا@
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يةإزلبرجوا؟الحظيرةاالىادته@ااعلا،لىاهوتحانبيراونية.الىركةوا/ا@ظمات.

ظ.اشضامنجزءااوجلهدا
ا

لهايتاحبذن@كاواأسمالىالراام
ا

حتياطىبدا/الاحتمفافا
ي@ال@يينمبرالا/نا،لمحىيبار.اوالااسية.لسيداامداتألااز"افىخمدمهزست

ضعوأج@@منإووللصودةبيروندءوةامكانيةلهمراعنيغيبلاقدوعملاءهم
القائ@،الحكمبموجهانسلاحتوافععتىااضبيراونية1اطنظماتاولاشنئنم@اح@د

اعلليجديا@ضثالرااطياتهاف@ليحهاقدذل@كاناالاا
ا

جسةالااجنهاسحصككملا،

اوجديدةالمغواراعميتثةبع@أد1محللىروانميةااالحركهاحتواءبسببمنب

سدابقاع@ليه،كانتاع@مداتختلف.وطبيعةواجواهر،
الحركةركتطااافلقمد5

انكفاححيةبالأساليبالاكتفاءانالسابقة-الخاصةتجزبتهامنهذه-
1اتنخاخداايةتحقيقالىليوءئ@ي@نلمأضنقايديةا/ 0

تس@لميحققا؟
افااسملطة.ا

اولنلنقاباتلبمرارنيةا.الل@ركةت@ل@بلمابق@ةاوسداتا.أسنوا
ىيداطاتقإتي.ا@ةأسماا

تالت@1فداطألذااواائهضتحف،او،الفشلأ1

1تعتق@دالذىاالمسلحنكفماحااسللوبالى

والاصدرالااجمداىااالواسيلةانه1

الهممف@.تحقيقفى

1نمية،لبيراوأاأ-حمركةان11 المس@لحالكفأحاأيتب@ن@اتهدا،اقطاعدابعضاو1
نقلابهااالاامبريماالي@ةافيهافىبراتلذىا/قتأصوالىا.تطوإدعمديلدياتاسنومنذ
ض@د

امقاوسةحركةإمتاقما1@@@-19@5تا،السشو.اففى،1ان.بيرا@

"تهساريةاادضههسملح@ة

حتكايرية.ألاااالمعل@لمصداكميرءااار@اضراا2سببت

0اتوري@ةلمدكتداا.ايسلطاتاتستطعوايم

عليهالقضدال@ا
"

امضنيةجهو@ب@داالاا

افنيةاميركيةاا@تاثامسماعلدإضخم@ةيةاعسكطاتاقمواالهداحشدتانوإبدد

برا@سه
1اض@لينلمنماا.عضمدافىذشكيف@تلماوقمية.@ ركة@أبرزتاماداناسذ1

5عامفيأماكنعدةفيانصأرفرقونظمتأخرىمسلحة قدو.\@9

ولكنايضا.اليهاقاصمةضوباتالدكتاتوريةالسلطاتوجهت

نيةالبيروألانصارووحدأتالمسلحةاالحركاتاصابالذيالفشل
قلوبالى.أجأصاايمداخلإما

جعللك@منالعك@ساعملىبلأضسين،لمنداا،@

علىويقررونالفشلااهتاسباب.رسونيضاوجيدايفكرونالتوريين

افىراسمتهمضرء
يقال@طرهو،1المالناارالانصمانضهالاسملوال@اانتملك

يجبالذىا
جركةالقياثمأستبعا@0اي@عنىلاذال@كاولكننه.يسلكواين"

يوءدىالمدنارنصداااقوةاوتزاي@دارانتشداأنبلالرايف،اافىنصدارا

يوفرصاايضاهناكالانصاروحدأتونشوءالريفشمولالى

بينهما.والتنسيقالهك@فماحااسم@انبناصالشكلينب@ينلرابطاا
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يص@لانالشكليةاللطادرضةطريقعنيحابرلالذىلبميرواقراطىا.

الجناحأماالمقبلة.الانتخأباتفيالنجاحبأملالمكاسب)مضعلى
لبيرونيةالقوىاباسممنظممةشكفل.اف@قدائبيبريونيينامن@شاصف:ا.

يةرالشوالقوى،اباحتبراميحظىامسمنل@اي@اثواليالانضدايثممنا@حة،الممظ

1"اتعداقطابئ.االااخراى.ا بعهدالان،احتىا،ل،تزالالجمداهيرا@صاسع@ة.0

عودتهفيوترغبت@أملانحكم،منبيرونازاحةعلىسضواتمضي

تحقيقاجلسناط@انض@اصتعلنائتىالمنظصاصها@واتوءيفةثدفيلحكما.الى

تجالاتيحققلمنبى.1(صبيراو1لحكماا@نوارغملهد@هت.ا
@

جذلريةأعيدةاجتماا

انهالاالرجم@ي،الامبرياليالنفوذعلىالقضاءيستطعولمالبلادفي

مسنبمفتر@ة،الشعباناذصداروىيرتبط
حرياتفيهاتوافرتالزمن1

لهداخلا.ستطداعتوا:بهيجةلآعصاجتمااانثمساطداتا:يةيا@ىلصديمةراطءبئ

الطاسة.االملط@بقةبطاسلابأ.امك@اسمبتحقيقالعمانيهابديتغا.اك

النشاطاتنفستمارسالمسلحةالبيرونيةالقوىمنظمةان

التيالاخرىالثوريةالمنظماتتمارسهاالتيالعنفيةوالعمليات
داذيى@الهلا.طريقاالمسلحاأن@فماحجتنت@ا

اجم
1

ا@لايل،إجلمنالبنوك

1اجلامنانعسكريةااتل@ثكناا،ا@ 0
"

1تعختطفوالسلأح الشخصيات0

اءنئحقولميةواالدب@لرمداسيةا
أاجلى1

ا

لمطتقليئ..المناضملي@؟.بالطااستبدا

تحرريةحركةالبيرونيةالحركةيعتبرونالمنظمةهذهومناضلوالخ.

وسيادةاقتصاديواستقلالاجتماعيةعدالةالرئيسشعارهاوطنية

5اسيةسيلا
1
0

ولاءلوير.ا.الىرجعةال@ب@لاد1الىالبيريوانيةاعوادةتعنيلن

يحترىانمن
0

امفمااالحكم
يتن@اسبا@وهراجديمدةأهيم

5

ح
لالىدعائمتعتبرهلاال@ثواريلةاالحركا@تاصبحتالتىاتط:اشإةا.

تقمد@نظ@ام
1لخطوةا،اينائبلاد.افىيقوممى الاهميةالكبيرةاواذيسيةالبر1

الهيكلتصفيةهيالبدايةمنذاتخاذهاالشعبيالحكمعلىيتوجبالتي

التحررهعبقوةيرتبعليالوطةررفالت@بكامله،الرأسمالي

فكتافالنالس@لطةاالىبيروينادعدامداوالذادكى.جتما،ألاا
ي@دنى

ا

حكمهان

ظماملةا.امنجزءايكون)نا
سيكونبلإبمقا،ساكالنكمماجواز@،البر/1

الإلمراداضراليةأسملانمدرايدامعما@نظا.6،
0

يةازالبرجوااالطبقةافمعلج@الون

وتطاومتعاوضإنالىالااجنبميةاإلاحتكدارأتائه@ااوار.تا@إثجنتين@1الاافى
امدالب@وادةااهذه

ا

هذ.أى@رلكنهما-انية.المكاا:.قموةهنلديهلا

ان@دفاعصفيفتسميهصايالملشوهكر،بلطءتنا@ار،يط-الارسل
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1وابد"تبهايقواصون.المفماضم@لوزاهؤالاءكاين 0

سيلاتتملقىالتنظيمات
منخنماتصدتتو"كمداالثورىالعمملا"فبىاغبميناالراااشباباام@نصلاا.متوا

تبنتالبلاادامنامتباع@دةاكنلامدافى.تشكلت،قمدان@تكاةامضصدابمتفراقة
1بىقطر إعفدا1

اشعصلااراتبطاا؟المسلح،اح
ا

خعلاقةا1ذتاواتكوىشلثو.ا.

اشمفطا
1افىالاانصالرااحركمةبب@.لمتينةايةو/

0

ي@ف.الر
والتحرااإجلامنناضلتناالااراجنتين1افىالثواريةائحراكأاانأ

تك@ونالنالمنط@لقاهذإاسداصواعللىإواقت.اذفسافيعىجتمما.الاا
اهليةحرباستكونبلوحسب،للامبرياليةمعاديةالشمعبيةالحرب
اترالمناوفيوقدرةمهارةوذاتداية-قوالارجنتينيةازيةجولبرفاأيضا،

مفرلاأمرازيةبالبرصالاصطدإمفانولذلكلوجية،الايديوالسياسية
الامبريالي.الرأسماليالنظامضمدحرباالشعبيشنعندمامنه

تمارسمضعددةمنظماتتضمحالياالثوريةالحركةانورعم
1النظدالمافاضل.تنداي@لعنفىالنشمايطا

0افدانالممحلاح،ب@ائمالقا1

رالإمو

اليومايباقترانوتوحماثرا:تتجهكلها
هذهلحيهستتوصدالذىأ1

وتقودالحملياتهوتموج@ت@دير@اسمصةاواضرارجبهةالمنظمايت
جلمااامنلجمدا@يراا

ا

ااضداءاع@لىالااجهمايزا

أالشمحب.
ايصرحا؟

1التحراراولىاةامنظمةةاد/اقدا هننطماانهم،االاارجنتينية1
طبقةتمث@لسيدالسيةيمنظمة.كلالنتفتراضأال@تىالعامةلب@دايهيةا.

ونيمثدلآ؟اعهاجتملا
1

1لطبقةا
امنلة،إدعاا1

مأعضاء@يثقف@ونوهم

1اركسية-الماادىءبمبدا 1

هرصاطلستطداعقممدرويحلملولنالملينينية،

اسسهاوفثصرالمبادىءهذهتفسيراعلامهمويحاولالاشتراكية،

بانيؤكمدونواهمامنمق،اسل@وبطااوليسامبسطةوام@ةامف@ب@لغة

هىةاياا.لاشترا
1

0البلادااروازدهاألتحرراحيمداةلها.ئمطرقا

9تونهم-سا

فى؟ضوحالمزيفيناننثواريبتواأالحقيقيينالثواري@ين،ابينلفرقا
الاشتراكبةوطبيعةاهميةبتفسيريحددونهاالتيوالاهدافالطريق

شلصاوابنماء
ازية.البر@صالةالمد@و.اوتمدميرالشمعبىأا

1 امناقطا@ان1
سميداسةينتهجبيرولنار.انصدااا

"

صةالمسدا،
النظام1مص

1علىافظةالمحاارشعات@تهماموا@ااتمشي@ةبهدفائمالظاا عىرالبقاء1

الى@ون
"

اكانوفقدطبيعته،عنالنظراب@غضالحكمفىاركمةالمشماأ

ثمن@ديزىفرلون@باطااايد
ا

اا@مبموا
هعاليوملوهمانيلااوانغلامع

1مناخرااعاقطاوصنالىخيفنغسصتدون.
1

طاعاواوهوبيرونانصاو
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1اقوىسنظم@ةتشكملتلممقد 1عامفىالاالاجنت@ينينة.االتور1 96 هن2

احزابعنبالاساسانفصلتالمختلفةالكتلمنمجموعةتالف

المس@لحللك@ف@احالمنظماتأتلكتبنىع@مبسببسيدامميةواحركا@ت
ازية.البرصذيلفيلسيرهاأولقياداتهاالانتهازييقوتزعم

فيهاحكماللتى1هى(11@2؟6)عايمالمفترة1تملمكانتقمد-@ا؟

1نخمدعالى@وافرواذديز 1

ف@ىالشعب
انية.البرلمااب@اتنتفاالااىد@وب@ئهاثن@اا0

الثوريةوالقولىالجماهيربهااصطدمتالتيالمرةالحقائقانالا

تسليمالىالايفضلمالذيالاستسلاميالطريقذلكنبذالىدفعتها
ازيهةااالبراصاالىاضرىا،بعد@لصرةايسللطلةا

1

اوالم@هكينلعمي@ل@ةانكبيرةا
ىالقوافدايناالذ@دهال@يةالااممبرياااالا)جنبيةااات)واالاحتكناواندةلدخوا)رلدكبلاا

اأشوريةاا

1منابدأتجدإم ذغكامنذأ@تبللاا@المسملحةا@صةاو.المقاااالىالالتنجاء1

ألاجتماعدايتاوتقيمانمعالمص@اااعلىتسمتولىليةعمد"اتابلاااضراأتا.

1اع@نيختمل@فبشكلالاحتصاجيلة ذلكانااذابقالسما1
1

المعما@وايتماصبح

ات..لشطارااات؟اللاافتا1امنبال@لاانسملاح1تحملانلجماهيراا:لط@لاباؤا

1أع@لنتالقد 1أحري1 الذىالنهائى1اله@دفافىونتتمواقدفوال@نأض@سعبيةا1

الااجنبىلن@فوذااوللعسمكرايةات؟اتواريدان@دكتمااسيطدرةامنائدتحررايضع

صلركه.ضمى

1بهاي@ق@ومأللتىأاأسمليلاتاتتئنى المدنافىاراالثوا1
1

منالم@ختنلفة

اجميهاامنهمالبعضاف@االابنجنتين.
يهلاجموناخرو@نيوالامن2ئرا1لاه

1تقتعوامصم@و@أتالاالماع@لى@ائدصموالائبنركا 1

امنالمستوثحكات
1

أاجل
@اختطدفوحيناد.لعتداا@و.السلاحا

انويكول@م.لىاارغواال@بمااقنصلارااللثمواا

انهمالسياسيين.السجناءوبينبينهتبأدلاجراءذلكوراءمنيريدون

دولاحدى.منكونهلسببالدبلوماسياهذاأهميةعدميدركونكانوا

ااسشطاصصاللكنهم"المشحدة.ائولاياتممن،1.ا:ال@يسانلاتينيةاركااعدهأ

1افىالس@لطةاعلىايضغطواأناللعمملابذل@ك
1

ثنينتعذيبأعنالتواقمف

اراالثوااثققمام@ن
ساطدلمقاايواقمدلمعتقلمين.ا.ا

ا

حينالمذكوارأال@قنصلاح

امنصدأ@يو.تعذي@بع@نايس@لطدالتاقفتتو
كان)ايلااضاللعن@يي@،اضنلين؟ا@لناا

1نحبهاقضىقلد خالك(.عني@علن.والمملشحذي@با.اثنداء1

اسلوبالسلاحارفصتالشىاالثويري@ةااتاللنظمداوجدتالقد

1ع@نالةامن@زانفسهاابها،لنضا
1

الامرانالاالااصر.اأادىءب@افمىالشحب

السىالاعمداللوانت@ائجاهصيةاالجمداهيرالم@ستاعنمدمداتبدماللماسعلاين
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0

1ان@ببطالطري@قانشه@اجالىالمدا@ص 1

الكأ:حابانتؤبنبلزيةا.البرا@.
الطريقهواللمسلح

1

وال@قندلا@رجنتين.ا.فىاالثورة1ابتحر-سحيلدالو.
منوبرونحزبفياليساريةالعناصرمنالمنظماتهذهتكونت

1اعحلقاتا 1

امنوغيرهااكيةالاشترا
السيلاسميةاانتجمعادتا@

المسمتطة.1

1المنظمناتاراتقوم وتصمي@دبدائارةلحايمعاتا:فىالطلابية1
وظسباع.الملصر.

1

1والطلابية1اتالمظاهرااوااتابدااالاضر مماتالاصطد"0

1الجار،مع صايتخبلىالتىااالازمةتعمي@قابااللأأ@ىكدوراليسالب@و1

منالمناضلونويردعالاارجنقببن،افيالثورة
وال@فملاحينالعماواسسن.الكاكصينايثقموينوهماعالصرااالأشكدا

ذاتهفيالاضراببأنويعلنونالعنفيالثوريالعملبمتطلبات

ال@حركةوتتجهالسلميبما.الجماهيريةالمسيرةوكذامجدغيرعمل
فيالتقليديةاالميةالاعمالعنبالضخليالجماهيراقناعالى
1وهيالالنضاا 1

الجمام@ويةاالحركةاو@معازي@ةالمبرإجوا1تحالولىالتى
وراصاومنالسافرةالعسكريةالدكتاتوريةاناطارها.داخل

يةالثورالحركةضدالعنفوسائلاستخدامعنتتورعلاالامبرياليون
تستطيعها.التيال@عنفيةالسبلبكلذلكتجابهأنالثورةعلىوان

1المدكتداتوربماالاامير-@اذاليون.إياالاهبراأطاحالقد 1
بسببانمياوانغدا0

1بمض
1

والكنخرى.اأااحتكايريةابمجهات.حكمهاقلاههمااختىاالصلات
ولمبجديديأتلملفنغستون-الجنرالحكموهوقام،الذيالنظام

ا@اجراءاتتخففولمالجماهيراحوالتقحسن
انالدموي.ع

ظينالمحظوالعسكريينمنمجموعةليستالارجنتينفيالدكتاتورية
لمجةمنطقيةشرةانهاالسلطة.تجسلمونجحرابانقلابقاموا

1السمن@يناحمكثصر.اتاسم@برت
0

تستطيعالمن@ىاالوحيدالنظ@اماانفا
وضمانارباحهاواسترارسيطرتهاابقاءالامبرياليةبواسطته

الاستغناءيمكنلاالذيالطريقهوالمسلحالكفاحفانولذامصالحها.

طاانبالى.عنه،
1البه@فاحاااشكايل1 عةممارفمىى،،الااخرإلعمماهير@111

رية.توغدكتا"ا

1لفىوينتثصريتطررالمس@لحأالكظاحان. تحدخرجلم@الاجنتين1
1يكوفياناحلدونجمداهيريةمظاهرة.

1

ابزبمقناسسلونفيها@لن@اضلون.

الوتف!مو
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ب@دا
أ

افيهدا
1

1حداث1/لا. ذاتالتصب@حقواهاتجميعالىوتسعىيةلجماش1
زأث
ر

علىمسمواعلاصواتهاليصبحاوأ
1 اليدفهذااجللوشاقل.أ،1

عمل
ا@ابلاحزأق@ادة@

اديكلالى(نرااندحزباو.بديرون)حزبازرةجواعبر.
يحسبكبيرةقوةالحزبانليصبحبينهمفيمااتفاقالىالتوصلعلى

زيةالبرصعنالمعروفانالاالحساب.ضبصأهاونالحاكه
بلسشقلا@ررأتملصبانقسضطيعالاانهلاهوالاكأنجضينافى@طنيةإها

بهةم@عاضطاونااالىابهايدافعانلحه@اامصدااعلىوافهااش-ضعفهماان
اشالاحتك@اامنخرىا.ا@

الكتلةله@ذهالضمىواألاتفاقاوجنبيةالا،ا@@

تلكأوالعسكرية
صمجديدتنظيمظهرولقدالأنقلابيين.من

1
ه

ساطلا
الضقة1تلاحمالىيلدصالعسكرايين1@ابعضالبرجوأزيةاامن

إء!ا.
@

أعلة
كيةالاسيراليةيدا.الإسبرضدالالنضا1وايستبحدالالااعمااا@كأاجاأه

حرةوت
ت"كارشص

تضحرركيفواضحاوليسى@ه.الارجنتينررث

1ةالسي@ض@دنضدالىاكهنايكنانماذاالإرجنتين 0

نكيمة!اليا.
1القوىأما 1

0

كلينتهجاقسامع@ل@الىاصنقسمةفهىرية،
لنؤ@ذوااتو@ريةالمدكتدا1ضمدالصراعافىمتميزاب@ااسلومنهايق.فر.

لااجنبى.ا/
.\@67عايمفىنفس@هيكدلىانشمقاالحزبفا@

اث
@

1انىلثاا.كاانونفىجديمدشيو@حزبقيامع@ن-اعلن ختدوأ.968

رالتطو@ىاف@كليرافضىبلاللص@الحةترضىالاسياسمةاعنفسهاشر@حمذ

شانسنى،
اعفأنتحااا

امع
0

الحرب1اعظابفيصثسا)دوهوافايةجراالبر
الحكم(،فيازيةالبرصممثلبيرونتنصيبالىوأدلىالثانيةالعالمية

حوفيالاوضداعات@دهورانيرىلف.
جيةلو"الصسكريةا2نقلاباتالا.أ

وا@صأانشيو.الحزب1انتهجهاالتىاليميني@ةاافسياسة1اللىيحردانما

الحزبتبنىوقدالبرجوازية.لمصلحةالعاملةالطبقةمصالحاخضاع
صثاممانمرالرع@الملدنافىايلسلحاكفأحأطريقأنجديداشيوعىا@

اى.واكوحنهولبرأزي@لافى

@هنلاكو"

"نفممسهاقسمىاخرىيساريةقو،
الملطاااةك@ص

1الوالاجاطةالاسمد"والمثقفيناامنتتكرن،اوأسث،االثا 0

بالتخلتطمالباللدين
والذىالإرجنتين@يةالحكوماتعليهسناريتالمدىابتقليلل@امحنظاماكلت

مصلحةبتحقيقوتطالبالبلادعلىالاجنبيةالرساميلسي@طرةيتيح

الشب.اأغلببة
الوهمتحمللامتعددةثوريةمنظماتالبلادفيانبثقتلقد
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رمى
يوتك@ي@يفاضم@اعاالىالحقلهذا،1فىالتلدخلايمناتوارالدكتدااا

طبقتالتىاالحا@معيةااتانسمدلطااالنارية.لااحتكا1ا1الحل@لمصمالجماامعات،ا
1لحلمصدا.اديةالمعما1اسهلسيداا فمىال@ايممحا@ت1تلحعلالن1اث@تأارا1الطلبة1

علىلتدربهمالاغنياءابناءسوىاليهايصللااماكنالارجنتين
الإاداير(ية.1اكؤاللوتسنم

1يضافيمامما@اا 1

1بمناظتفقدالجيش،ا لجعلج@والطال@دكت@اتوارية0
وسلحتاقواتهذهودربتللش@عب،معاديةأداةالمسلحةالقوات

والريف.المدينةفيالانصارحركاتومةلمقا،
جمقانيستطعلمالدكتاتوريالنظامانتمامالواضحانه

1

1افضموعبسهوالة.فدها@اه@دا ةلالس@يطرالاارصىاالإقتص@ايلى1

1الاستؤايحق@قلنيمكمنالااع@ليهداأءاعدتمااو.الااجنبميهااديةاالإاقتصا ار1

1لنحكم"خط@طتنشمدهالن@، التف@فداال@ق@ائم،1
لق@وىويينمونش@حبىا.صر

فينفوذهاويزدادتنظيماتهااوتتوسعنضالهامنتشددالثورية
1اووالاأواساأ 1افى@اتشتلدية.اهيبرالجمدا1

1

التىاالشناقضاتاانمفس@هالواقت
فىخرتت

0

1انلكيداا لدلشعب.ادىاالم@علا1
خلافاتالىالبلادجرتأونغانيأحكومةان

ىأخراقطارمع
ا

ختلف@تأااف@لقداللاتينية.ااملإركاافهى.
يل،لبرأزاوداىااووغوااتشم@ي@لى@واامع

الفتننحاأنااوالمتحاالاارجنتميني@ةااازيةالبراجواالإقاذالكا@
اتاحتكاراس

اكبرحص@ةعلىالحصولأجلوذلكءنالاءيركيةالاحتكاراتغير
1من 1

@

أوكاذتلاارباح.،
@

اهعبطالريوا"
صىا@ي@ةالمبريطاإا@تاراالاصتكماا

1صوأاه@ذ.اناوكاالااق@وى. 1لرائيساانسبب1 الميمينإلاسبرياجعلنىال@1

السببكانانهكماالحكممناونغانياازاحةعلىيعملونالاميركان

افىفعفى
1اتالولإيداا" 1ارةاث@ااألىالمتحمدلة"1 الإقطداروالارحنتميناابيناتاعلاالشزا1

تحعفىوتمماونهلااالإاقطايراهف@هصكومماياتفاق1غمار@اطا@،انلجاوارة
عسكريةقواتساهمتماعنففعلاحمدثكماالتحرريةالحركات

الإنصدار!رفماتومك@سكلميهملاءاولال@ارا،)غ@يلف@اامم@ا@رةفىاراجنتمينيةا

1ان نيس@ت،الني@ةبدالاسبرياالمرتمبطمةغير،الاالاجنتمين@يةااايةلبرجو1،

الحاكمةالزمرةفيهاوضعتهاالذيبالوضحراضيةالان،حتى

1الملاكمينوايببمتإلعسحكلاامنوهااثاهؤاول نالذي@اازييناالبراصوااشكمبماد1

أيوهي-الاجنبي.الاحتكاريبالاقتصادممصالح@ربطوا
1هنامختملفةبمحاولإتت@قومالرطنية-انىيةابراوا 1

ظلك@عل
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1الشعليبا@اائيةال@غذاإايداللواطاأل@اصنماككةتتوض يد@قشمصضنو@يد1
1السميطر@ةإتحتقوعالواأايلى 0اريرةالااحتكما1

فىوالاه@بريالي@ة.
المجلادعاصمةفيدالوصالىظهرتاشهرالستةتتجاوزلمفترة

والمخازنالاسواقمناعدادالكبيرةالمدنمنوغيرهاايرسبونيس
سكللىاقضتا@لكبيرء

1لرالش@طيوااللطاففأممحاباا وكانتال@ليينإلضغار1
منالمدلاييناصحاب0لىاااتمودلىاميركمةبرس@اه@يل،تعملالإسم@واقت@ل@ك
اعةالزرفيأخرىابخيةرساهيللخلصكماروكفلر.امثال

1امناسمطة@مسماطااتصك@وس@يطرت 1

تف@لتوانماكليةالزرايلااراضى
الرسايللاأ@نتاكمماا،لاحت@كاربةا"السميطرةايمناللحومصنلايكة
هذهفيالمطلوبةاللحموملتوفيرالمواشيبمربيةتعنىالاجنبية

1الحكوام@ةاقداممت جميعبتصفمةإتوال@بةاللدكت@ا1
الضريم@اتا

طاالنس@بةجنتينى@ال!1النقد1اقيمةاوتمخفيضابية،لنقايواطلىيمقرإط@يةا/
مماواتصفيةالااميركى،الالللأسلإو

عنا،الكفومةاغيراالالاعملالابلاسمى

والمدنية،الريفيةالملكياتفيمصادراتالكثيرة،التبادلاءاتاجرطريق
كةالحروتصفيةالاجنبية،الكبيرةالتجاريةللاسواقسهلةقروض

قامالدكتاتوريالحكمانالمثالسبيلعلىنذكرأنويمكنالتعاونية.
تكنلمانهابحجمةتوكومانمقاطعةفيالسكرمصافيفيعثصرةباغلاق

@ايةكطااتذ.

القاءاأكمثرإالىافالكأادى1واقدديمنمخفضدة!.اجيحمهداانتدااواجيمده
الدكتاتؤريةوكانتة.البطال@احضانفيعاملالفخمسينمن

ااهقال@اولرالم@نترمى

1صن@الكلةتركيزاءالإاجرا ضةإيددىافىالسكر1

اضنلالكة.ااهذهعلىامملةس@يطرء-@االميوماتمتملكضخمة.اتاحتكارا

ضتوو
جميع.
لمشلايريعا.

1

1وكللالمؤامملة

الحكومىأإعىالصنما1الق@اع
1)نسككااواالتفطه1افيهبما خدسةفىالكيمداوية1الثصرك@ا@تواد@يندال@1

1الحطصاا 1وسجمال@تالية.لااممبرايداا0الاحتكلاالاية1 1إتوويةاظداكتدا1 1

الحمالاصير

ادتا@عنيها،صبلواقدكهانواالتيالمكتسباتكلوسلبتهم

1مكلىلقائمة1ا1الااقتصاكايةاالسيماس@ة 1

الارضااغتصدا@ب
الافافقمداناللى1

1المزراعمن 1

فىبهمالمىوااضيهمير"
الشمموارع.اا

ا@وحقلا@ماتاالجايخسلم)اونغانيا(الدكتاتوران

علىرةوالس@التدخلالىهدفتالتيالمعاديةباجراءاتهفشمله
القطا؟عاهفماأ

@

1اللكاسباوللتص@ف@يةاله@ام وتالمدايمؤأط@ية.االطلاب@ية1
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الامراخرفيفأضطرالتقدمية،السياسيةوقواهالارجنتينيالشعب

1الى 1 1

1فىأنيدةبرلمابلا@تانتفا"بمااجراء11ولكد 963.

1انتخاباتوجاءت الشعبوعيعلىجديدابرهانا963

دللتكماالحكم،دست@ممثليهفرضكلواصرارهالاارجننيني

بحقوقهالشعبهذات@علقوشدةعمقعلىالشكيقبللابما

بفلالاجنبيوالنفوذللسيطرةالشديدةوكراهيتهارضهوأستقلال
ايليا()ارتوروالمرةهذهفيالارجنتينيالشبانتخبلقداشكاله.

1 1طبقالمذى1 1الملعملالابايلفسمحوا"السمتوير0 ال@نقا1
وبف@لالؤبىواابى

الاجنبي.النغ@وذتقليصأجلمنال@جهد
الطبيعةوهي)ارتورو(،لحكومةالبرجوازيةالطبيعةانغير

1)خرىالإالددسش@ورية،اتالحقويمداابهاتصفمتا.االتىا 1

سبقتهدا،التى
1هن@هبشصرافماتتتحكمكانت الاعتما@لىالإتستطيعيوتجصلهاالحكمومة1

ة،لجن@ري@ا0اءاتالإيجراتفاذا@امنويمنطهلاانتهماصيداافىالشحبعلى،1

1حقلافىس@واء وتمطويرالبقايالهاتكمفلالتىاا،)دالإاقتصدااراالسياالسة1
1ةالحيا"اص@وال،1تعميقلب@لىكا عدديها.الحفاظا@صمدانت@هايواطيةاللديمقرا1

الشبيعهةاالحك@ويمما@توابهتهاالذىاالمصيرات@لقىانالهمالاب@دا-@انهكقوا

ىالقوورؤوسالامبرياليةعملاءكانفلقدسبقت@.والتيبها

صمومبشكليعملونالبلادفيوالاقطاعيةالرجعية
علىللقضاء

الميدان.منوازاحتهاروأ)ارتو.حكومة
1عاموفيا 9 بخافقلابالحكمالى)اونغانيا(الدكتماتورعاد66

الاسيركايةا@ار!الا@متخب@اانفذت@ه؟ا@وانمظصتهإدبراتهصديلد@عسكل
وحرمالبرلمانحلانالجديدالحكماليهعمدماأولوكان

ع

1ابالإحز: 1كمد@ااشيةالسيدا0 1

@فتحتلحزاببيينانشمماللىيوطايرادبأكطامالقيدا

البلادااوسمادالمناضلليىااجأفو1تستقب@لابطاأبواالسمجونااوااللعتقد@ت

د.)أاسوابر@اا

اجتماعيةاقتصاديةلعمليةتعبيراكانتاونغانيا.دكتاتوريةان

الاربعيناتفيحكمتالتيالوطنيةفالبرجوازيةطويلة.سياسية

الاخرالبعضوضمعصفىقدبعضهالانعبقه،إتزاقد

الإاحتك@اراتهنهسيطرةفىايضعحاواعذااطالية.الاامبريلااتلتدكاو(

احدةوسنةخلالوفي،والسيارات.والتعدينالنسيمصناعةعلى

كماالتبوغ،صناعةالاجنبيةالاحتكاراتابتلعتاونغانياحكممن
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المسماسمهاوتقديمهلابمالبدرواالتقل@ماوللتهاسطرنجمبيرونحكومةانالاا

ةالسيطروضدداستقلالطاايبلمنةا@لمكاااالإسيركيةالطارةادرالالى

1عنةعدافيانتكافقدنكيةال@يا.؟ 1

عنجمةالمنا.الشمسور،1@صمظتمظاومن

الاصبريالية.والسيطرةالنفوذعناقتصادياالبلاداستقلالتحقيقفشل
1)افقالمرجميعبقيتلقد

يةالاحتك@ارالشركاتابيلا.البلادفىاعيةالصندا0

ابنماءمحيشةمستوىكلطراايلفىالشحسناعنالنظرابغضالاجنبينة
فىثقيلةصنامةتكوينمحايلفىب@يرونحكومةافشنلتاخقد1ضشحب.9
1تضيةتتموالمالبكا ذلننرظاضطالاقتصايلىوبقى@الاقطاعيا@ت.1

0ةوسيطر

لكبار.االللاكينوال@ييم@ي@االإمبر
الاسبابعداالمعارض،1التقسميةاوااليسدا@ريمةالفرىاموقفكاكث

مةبحكواثافعساوترفىيهلااظبلىافىالإوضداعارانحلاسهلتاشتى

الإوساووالىالاالجاءاالىلنبير.
1

لمسمال@داتطملباانكيةالي@ااالمينةالإسبريا

قتالوفيالبد@،ااستقرارالىاشتؤكلىانهلا.تصورتاقتصلادية

طريقالاجنبيةاللرسلاسيلالمؤوضواعداتا@لسا.تلكمهدتعذاىا:
البيربرئى.االحكمب@االإطداسمةكلا@عمل.ااولصتغلضا

1فيالامبرياليينمسعىتحققوقد 9 5 و(رامبور)أتزعمحينما5

نظدامداالب@علوفرض)بيرون(بح@كوسةأطاحعسكلريانقلاباا

توكان@ابلعارض@ةاص@واتيسكتانيستطعالمابياارطاي@ادكتماكأ*@

1المنقاوامنةاحرك@ةاداشتمداباب@هتبط.القمصيةااءاتالااجر الإمرالشعبب،1
اصاايدامبرررباشثاؤحائذىا

1فىعاسةاباتنتخاااءا 9 بنتيجتهلافاز58

زءجمم
ا.

ى(.ن@ديزفرو.رتورو11)ادي@كالىاالراااخزب1افىاليسدارىالجناح

@
ا

سنتخبةنيةبرلما.حكوطةقيدايمالالمير-@الناياليونالاامبريرفض3

لهمتحققحكومةوفرضبهاللاطاحةيخططونفمضواالشعبقبلمن
وضمنانرسمماسيللهما@امسمالريعهاسكدلىا@الابوااف@تحمن.اليهاافونيهمدما

فىاستطاعوأواقددو@مد"لحهم.اتهبمالثصركااطانرل@بحبريةائعملا
1 9 6 قذادكتاتورالبلادعلىفرضعسكرياانقلابايدبرواأن3

كانوالاجنبية.الاحتكاراتااليهتصبوماوحققالامبريال@يةالخطط

النضالاتقمعحاولالذي)اونغانيا(،هوالجديدالعميلذلك

الحديمدبادبره،ذىال@االانق@عقبتصدايكللىالتىاية،اهيه؟ئج@ا.

يخضعأنفيفشلفرضهالذيالارهابكلانالاوالنار،
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ا@لاتمينية،الااهيركيةاارةالظاا@)جزاابقيةعنالاارجنتين،ات@خت@لفل!

1بل جميعامنابهتتشاانهما1
لشاسحةاالواس@ة1الايرضاافهن@هاي@.النواا

1ارغمال،اتزالابعاللى،الاا بداطنها@-افىاتتراالتى1الظبيعي@ةااتاالشرك1

1الااقتصلايلىعللىرئميسيةبص@وارةيعتم@داب@لمدا 1

اطهويطانىأع@،الزارا

الإقمطاعيينلم@نحفنصةتمدلكبسببافحريمدانااوةاومراالمديشاشظ@ف

موارده*.واستغسلالاتهخيرواغتصابفيهالزراعيةالاراضيلاغلب

1لمط@بقةااليستش جرتمديرالتىاالواحي@د@ةاالجهة1جنتينالإطاافبىاكمةائحا1

علتجثمالإلميركميةح@تكالراتالاافماالمشحب،ادماء01يعصرا@نىا)إل@رحى
باقىافى.تفع@لكمداالبلد-اهذاصلدار

تجنىاللاتمينية-الميركااقلطاير1
حسلاع@ئن@ةالطما.اباحاشالا.ا

1الشصباجمؤساب

وش@قائه.الإاراجنتينى

1صنايقاسيهاهمابمعضعلىنطملعاناولي،كننا 1

فىان@هاع@لمنلا.اذاالشعب
تسعمائةسكانهاعدديبلغالتيتوكومان،وتسممىالمقاطعات،ىاص.

4البطالةتثمسملنسمة،الف منيعملكماالبالغين.منبالمائة3

6العيشلقمةعلىالحصولأجل الخامسةدونالاطفالمنبالمائة4

9وانعثصرة الستينعلىماعمار@تزيدالذينالشيوخمنبالمائة3
منبالالف2مناقلويستحوذيحيوا.انأجلمنيعملونسنة

4مناأكثرعلىالملاكينا 0

انوا@يه،الزوا1الاارأضمئااممجمعمنالممائةبدا

6وصحية،مرافقافي@ليسلآالمقاط@بىتمن،رةبا،،83 منبالمائة1

5وانم@اء،حنفيات.ها،افياليسوتالبب1 تملكائ@لالمعو،الم@نالملائةبدا2

المفاطعةمستشفياتفيوانالعاثلة،كلعليهتنامفقطاحداا؟فراشه

1برامتفا فمقط.اسرير37

ب@طبميعةالامخرىابيةالجن@و1الايمميبركيةاارةالقاااراقطاكمأجنتين،الااشاان

فىالكبمروا"لطارا"منتقماسىالاتزوام@االمكثير،استاقداال،اعحاا

ا@غطيظةللعصاوأخرىمونرولمذهبتخضعمرةفهيالشمال.

ذلكغيرالى.."التطويرمساعدات"و"التنميةبرامج"لىوثالثة

لسلاسلىواالصواداا@ت
صحونشت@قدمامزينةامزاضرافةاقعاببراالمغطاةاا

ي@ف.المقاال@خزفا

"لعصا"الارجنتينشعبيرضخلماايفهرةالة،بلداناوكباقي

ذالنفومنالتخلصأجلمنوعنادبصبرناضلبلالمتحدة،إولاياتا

عاميليبراليديمقراطيبحكمنضالهوتكللالاجنبط،وا@طرة

4 دستوري.نظامالبلاداوسادبيروأ:()خوانالحيتسنمحينما1@6

@
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ص@ءالادهندتدين

5بوينسص@:ا@
يرس

نسمة7ر332رهن:...الس@

38المسا@: مربط.كيلومترا3ر778ر1
يلوالبرازووورفواىالاطلسيالمحي@شرظ.يعدها.

والمعي@تشيلىوجنوباوباراكوث@بوليفيالاوشطتشيلىوكربا

واثعبغوالتنوالفواكهالفلالتنتحزراعىاقتصادها
النظ.ليهاوينتج

الاجانبنزلها.
1

مل"@سكانففى.1ه6؟فىالأسبان
الاولى.لالعزوات

1 4 1

عامل!الامستوطنهتممةاقفىالهستع@مرونينجحولم

1عامحتىبيروأهنءممميةجزهبقيت" 776

1عامفيلي@ةالاس@شأ@رممةبدات5 8 08.

الاس@تصواعلنالاسبانيةالسيطرةضدلتورة"قامت.

1عام@ى 8 96.

3

3 1



وجفقينال!@ولة



كةاطعرارضلصفرالدحهاصداانحىئجنتلا/الىإالتوصلاأوااهاقوازجيم

ديتها..ومحلو

الحاحباذفسه@ات@طرحالجبهداتا"تطددلةمسمأاافأنالسبب،هذ،1و،
تجبها/ايرثانيهفتعجبهةع@د@مسم@ب@بع@نتساؤل.هنالقاا،لىاثاشويتمبلا

نيةالامكاأتتموافرىالمقلواق@ت،1افىافها،اريداواأىااغوااوشااصدنفىخرلى.ا

1اوتعللدلمنظمةا/سمعهةبسب@باءالإاجر@هذامتلعلى. اوضخاصةفيهاافىراالكو.1

1رةاوواف@اليهماالمنتسبين/1اعمد! انية.رالمعنواديةاحملااتهااندااممكا1

امابدامحتوا
1جيشبتنظيمالإنحبىايفكريو.الماروس 1

اقتصرتواالريمف،

اسلاكأوالكهربائيةالمحطاتتخربغاراتعلىالمجالهذافياعمالهم

فشلاناامونتفيلديو..الىالمعم@ليةااوالصندفمن@بطدهاديعو@التليفون..
1ية،أثريرااااصبؤاراا 1

5
1ارالثو.ا1الانتقا1 الى1

ايقالطراسدداممعناهاليسلم@دينا1
اطابم

النسبةبدااصلحااه@وكمدااندات،الاامهكااتت@وافرعنمد@ممااصةخاانية،ثداتجبها،

اروسىللتواباما
..8

انعفل@يهاصك@ويطااليسيفالرالنى@المثواري@ةائبؤاروا/

ارالإق@طامئسكدددفىااراغيفداارفلاقنظمهداإبخنىت@لمكاراغر.عملىتكون

ويمكنامتنرسكة،ع@ديلدةاراالثوااايكملالااتافمجااللااتينية.،اكيةا

1الظريوفاواتنسجمينةمتبدا.صرر،1تتخذان امها..ق@يابمكانالمحيطدة1

اسل@ديفةمنامسشوكهتكنأل@مالانهاتم@إيةايراواراغموااريففىالمحركةاان

د؟يتطلببمارش
ا

افىارالغو،1احرباماقيدااللدينة،1نصمايرالإ.1حركةاس@
شديضعفالمعمد@رةاال@قمو@ىايهو@زعاتالمج@بهدا1تعلدداناايضلا..فريفاا

1ت@وج@يهعلىتهاشق@ 1لهحرك@ةاالد1الضربلات0 ال@ث@واريمه..1

1ارىايلاسشعماالراجعمىا1الهجومان،1 حر@ةلهتتمصرضالممذى1

أوربىبالحاح،المناوئةالقوىتجزئةقضيةيطرحالتوباماروس،

بالذاتالنقطةهذهفيالتفكيرعنبعيدينغيرالحركةهذهقادةكان

1ادممارسواانراسبق@،القاكهإهؤالا*وانخاصة يفلراافبى،ايلسمدلحالكف@اح1

المددينة..ا@لىااينتقلو@اينلقي

لانعؤهالةوهىتجربت@هلا@فىافريلد@ةحرك@ةاماناوسىاقىبلا1ان

جديمده..وتحايرببمداروسائطاللميلةاالشوالايةاالحركةغنا@11ا؟افىتستمر
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7عاممنيوم تبحفالتىاو.(اطد)@ايسافى@م@دينةعم@لياتباالابع1@1

ص
4الىا 0 0

صيثالطاصمة،ايمن،1امتراكيملو(1
العسكرىاصطايرطاااحتملو،1

كةضاخرىمجموعدةاحتملتكماايبواليس.،اومبركزالمحلية1الاذامكةوا

انسيلا"(.)كوستاصدينمةافىاجنبية

رؤشاءاتخذهوانسبقاجراءالىوعادالجديد،الرئيسجنونوجن

حالةفاعلنقبالهالرئداسمةكرسى،1علىاطسواالذينااىالإورغوا

الاحتلالى،يشابهوف@عفىتعيشالبك1اصبحتواالاهلية،اا@حرب

1ا إطسلحةتالسيدار@واالمللدرعماتوالمدباباتا.اانتثصرتذ0

1ذتفيلديوصمووسدادعامكانكلاتيداالط@-@او. لمهتشمهمدلم@مرهابى1

صمالاشتباهلمجردالاشخاصالافواعتقل@\،63عاممنذمثيل

1سجن"علىوممةالح@اا@تاقواعثرتا:اضلين،اللنااتاعثصروقت@ل 0

دأالشمعب

وماالتوباماروس..قبلمنعليهمالمحكومالخونةيضمكانالذي

تزألى
ا

الاز..احتىقدائمةالحملةا

ير،التحراجيثران،
بظاالجيةتتصيزالتوابداهداروس.،أا@مةأىا

توجهضربةكليمدنقصيرةافشرةفى@الواف@اليتهااطهانشدااستعايلىة

فيتفقدهمالذينوالاعضاءالقياديةالكوأدرعنالنظربغضاليها
صلعد-لمالمنظمةانالمعركة..

"

الشعب.عنالمعزولينالثوريينمنعة
االئممحبان@كرجةالىالجماهيراقنجهتضلغلتاثهداشجملأ-تعمقتشقد

باللس@ايكلاتبماسلخبأ..المكاك@ر..باال@دي@دة-.أأل@لمماءبادهايز؟سيظل

الصفافىالصفاواالدقث@نىاسألمتاصعلمةانانتهماامكاعدلىحاليلوخير

يف
ا

(1@)فمنهكرا)ت(،بحرفأقبمداجملمةالاتياقعن،(125)عمد@لىصمانبالغ

مقراتاحدالبوليسقواتهاجمتوحينالتوباماروس.اسممنهم

صنهمسبعةاقت@لتالمناضلين،.
6

1مائمةضرج نتفي@ديوفوسشضلف1

فيتكونلاقدمفاجآتطياتهافيتحملوهيالايام
علىكرةاتيةقومني@حة،الإن،حتىب@لت،اصلنظمةانالحسبان..ا

القواتتركيزانالابسرعة.الكبواتمنوالنهوضالضرباتتلقى

صملاتوتمكررلمونتفيمديو-سعةرغماصلمة-.4مدينةبىاديةالمعنا

ااخطارقد@صمالدور،واقتحاموالشوارعتالم@وصاصرةالتفتيش

يةوض11لل@لضرباتضهداتصلمنظمة1،0سعةاناروسى..بدا@مالتواعلىكبيرة

الحكومهاممليسهلمونتفي@ديوفى@مورةالجبههبقاء11س،الموجهةر@
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قفمواىاتخاذفيتترددلامرنةواعيةمنطمةباماروسوايتو

لهاوتقريببهملصلاتهاوتعميقالجمعيرلثقةكسبفيهيتراءى

حمد،اثناءاتخذتهالذيالىقفذلك،علىدليلوخيرمنهم..

1عامفيالافتخابات 9 7 الهدنةاعلنتاذنفسها،الانتخاباتوخلال1

فيالتقدميةىالضلانوذلكعنفى،عملاىعلىتقدملنانهاواكدت
)الجبهةسميتجبهةشكلعلىالانتخاباتفيالاشتراكقررتالبلاد

الشيوعيينضمتتشيلى،فيجرىماغرارعلىالعريضة،

بحضوالمسيحييناطيينوالديمقرالديمؤاطيين،اكيينالاشتر@

آىركانووبلانكو..كولورا@رحزبرعلىالمنشقةوالمنظماتامتل

لانللجهود،ضيعةانهاالحال،بطبيعةبالانتخابات،باماروسالتو

وانبالنجاحءللجبهةتسمحلنالمحليةوالرجيةالاميرياليةالقوى

الث@حبضمبتيارلمجرىت@ويلسوىتكونلنالا@-للهصصيلة

اصرتوحينابنائه..قلوبفياماذبةالاصالواحياءوتذمره

الانتخاباتءفيللمشاركةالتضحيرفيالمضىعلىابتتدميةىالص

للجبهةمساعدةانهم،واعلنواذلكموقفهمالتوباماروساتخذ

عدمفيواسهاماالعريضة،
لضربمبرراوالرجيةالامبرياليةاعطاء

عمليةايةعلىيقدمواولنهدنةفيانفسهميعتبروناليسارية،القوى

البرلمانية..الطريقبجدوىيعتقدونلاانهمرغمالسلطة،ضد

الجبهةبقيامقادتها،لسانعلىالامبريالية،الاوساووورحبت

فسحتاللاتينية،-لمااميركافيثانيةتشيلىبقيامتتنبأ،"واخذت

يلتوالىيؤدىذلك-لاناناذتنشط،لانللجبهةالمجالاالحكومة

الانتصاراحتمالعلىباماروس،التوعنمؤقتا-ولوالجماهير-

الانتخابات!طريقعنالسهلءالسريع

الطبقةلجأتلقدالعريضة..للجبهةبالنسبةالانتخاباتوفشلت

اعالاقترصناديقواختفتوالارهاب،التزويراعانوالى-للالحاكمة

المرعبتنئرالربم@اليمينا/عصا؟توأ@لقتاطناطق،عثصراتفى

:
ا

وت@..وقا@بموتعتل@تغتالىاطنين،اللو.قلوبفىالفزع

6البرلمانيوطريقهاالعريضةالجبهةبهمنيتالذيالفشلوعزز

الجماهيرلدىالعنفيالطريقرصيدوارتفعباماروس،التوجانب

وعادتهدتتها،"المنظمةوانهتجدا.عنيفالديهاالفعلردكانالتي

ف@رل@عوه1موظىاورغوأح@امعلبهتتمتحالذىاذلنضا.تمارص
اخرى
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الاختطاففعملياتالوقت.نفسفيوالسياسيةالماديةالمكاسب

الانتباهواثارةالدعايةلغرف@اختطافمنهامراحل،بعدةمرتمثلا

اجلمنواختطافاليها،الجماهيرانظاروتوجيهالمحظمةالى

اءلاجررسميةشخصياتواعتقالبالمعتقلين،المختطفينمقايضة

قةوسوالقمعكالتعذيبالشعبضدارتكبو@اجرائمعلىمحاكمتهم

انالعلممعالاعدامأأو.بالسجىعليهموالحكمالخ،الدولة..اموال

بمدةعليهمتحكمالذيناولئكفيهتحجزكانتخاصاسجناللمنظمة

فيبدأتالتىالاخيرةحملتهافيالسلطاتعليهعثبرتوقدمعينة،
1نيسانشهر 9 بينالجماهير،تدلىالمذكورةوالمنظمة..(72

بافهتؤمنوا@ذىبةتطالبالذىالحكمنوععلىواخرى،فترة

ومساندتهمهمتأييفيعلنونبرناهجطريقعنوذلكالثنمعب،سيخدم
اصلاحباجراءي@دالبرنامجوهذاتتبناه.التىالثوريةللحكومة

مكننته،طريقعنالزراعيالانتاجوتطويرجذريزراعي
احترا@مع

الصناعةوتطويرارضهم،فييعملونالذينالصغارالمزارعينملكية

ةوالسيطرالخارجيةالتجارةوتأميمالكبيرةالمصانعتثصريكبعدالبندفي

والمؤسساتوالبنوكوالمصارفالكبيرةالتجاريةالمؤسساتعلى

اصحابهاحاجةعنتفيضالتىالعقاريةالملكياتومصادرةالمالية،

كلهاالاجنبيةالاستثحاراتومصادرةبالمساكن،المعدمينوتزويد

تعويض.بلرن

الاقنعةنزعتالتىالسلطةموقفيكنلمكله،هذاوازاء

برجوازيةحكومةوكانهابهاالظهورتحاولكانتالتىالمزيفة

لملنفوذالخاضعالدكتاتورىاالنظامحقيقةوبرزتديمقراطية،

كانالتىالحقوقكلوتمحوالدستوركلتعطلومضتالامبريالى

مااوالطوارىءحالةواخرى،فترةبينوتحلنبها،يتمتعالمواطن

يسمى
ميضالاهلية،الحربحالة

البوليسرجالمنجمشاثناءها

وتقسيمهامونتفيديوبتطويقالمسلحةالقواترجالمنوافوأجوالامن

منرسمىتصريحلديهيكنلممنتجاوزهايستطيعلاقطاعاتالى

عصاباتوتنشطبيتا.بيتاالسكنيةالاحياءتفتيث@ىوتبدأالحكوصة،

ويتساقطوالطلبةالعمالوقادةاليساريينتعقيبفيوالمجرهينالقتنة

@تتر@ولاستجوابهمالمعتقلاتالىبالالافويدكعبالعثصراتالشهداء

مكان..كلفيالناريةالعياراتاصوات
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إماملهمبياناءةبع@الحكومةااجبر.سالتوبامار@ان
روكفلرزاروعندمااختطفوه.اميركىا-ساطلاقلقاءالبرلماناعضاء

وحطمتالعنيفةالطلابيةبالمظاهراتجوبهالبلادنيثسونمبعوث

مبنىباماروسالتوواحملالاميركية،والثصركاتوالمؤسساتالبنوك

منالغرضوفضحوالاميركامعاديهبياناتلقراءةواستخدموهاالاذاعة

منكبيرةاعدادبتهريبالتوباماروسقامكماروكفلر..زيارة

النقلوسائطوتهيئةانفاقحفرطريقعنسواءالمسجونيق،رفاقهم

عنوة..احهمسواطلاقالسجونمهاجمةطريقعنأووالاختفاء

اللاتينيةاميركافيالوحيدةالحركةتعتبرالتوباماربرسان

انوالامكانية.والسعةوالمناعةبالتنظيمالان-حتىتتسى-التى

شعبىجيشوهىاخر.بلداىفيلهامثيللاالمنظمةهذهتجربة

الخلافاتيرفلاوحزبى،س
التقدمية،الإخرىالاحزابمع

يةالمركزمبادىءتسودهالاستعمار،وبمناهضةبالاشتراكيةيؤمن

لةمقواثباتيحاولونباماروسوالتوالجماعية.القيادة@اطيةالديمقر

والذاتيةالموضوعيةالظروفتوفرانتظارضرورةعدمحولغيفارا

تولدوتحديهازىالبرصالنظامضربعمليةلانالثورة،لقيام

وانالموضوعية..الظروفوتنضجالتنظيموتخلقالثورىالوعى

الجماهيرتوعيةع@ويساعدالثوريةالاوضاعيخلقالثورىالعمل

الروتينىالسيامىالعملبيقالمفاضلةدرجةالىحتما.ستصلالتى

ةالمباشرالثوريةالطريقوبينالبرلمانى،النضالفيالامالووضع

جناحالثوارانمنينطلقونوهمالمسلحون..الثواريخوضهاالتى

هذهمثلدوصانعدمفاذاالكبيرة،السياسيةالحركةمنمسلح

تتوقفانيمكنلاالثورةانيخلقرنها.المسلحينفانالحركة،

الثورةلصنعالاعدادواجبهفالشوريالسياسي..الحزببانتظار

ينفوتلاذلك،الىبالاضافةباماروس،والتوبدونه.اوبحزب

وحدةالىيدعونوهمالبلاد،فيواسعةسياسيةحركةدوصاهمية

الىالمسلحالكفاحاسلوباقراراساسعلىولكنالتقدمية،القوى

الحزبلجرمحاولاتهمبالفشل.باءتولقدالاخرى.الاساليبجانب

اسلوباساسعلىستراتيجىتحالفالىالاشتراكىوالحزبالشيوعى

موحد@..جبهةفيوالانطلاقالمسلحالكفاح

وتحقيقالعملياتتنفيذفيدقيقاسلوبوللتوباماروس
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قائدباسمتيمنااماروأتوباكنفسهلقبالذىكوندور-لانكى(

الفلاحينمنجشماوقادعثمش(السادسالقرنفيإلاسبانحارب

اىالاورغوشملتالارضمنواسةرقعةعلىالاجانببهحارب

1عاموذلكالارجنتينفيايرسبوينسومنطقةليفياوبووالبيرو 78،0

الفلاحون!ايها"قائلا:اللاتينيهاميركاارجاءكلفيصرختهوثرت
استمرتوقدوبؤسنا،شقائناحسابعلىيثرىلنالسيدان

فيواعدمذلكبعدقائدهااعتقلصونصفاشهرستةالمذكورةالثورة
1ايار 78

واتبعالسريةمنمتيناساسعلىالتوباماروسحركة
الخليةفيرفاقهمهويةافرادهايجهلالعدد،صغيرةالخلايانظام

@لىبالاستيلا?قامواعندما@\،6لآعاممنذالعنيفةالاعمالوبدأت

ثمالفقيرة،الاحياءعلىووزعوهاالغذائيةالموادمنكميات-لبيرة
والاجنبية،الحكوميةالمؤسساتفيالقنابلتفجيرالىالامرتطور

المصارفواقتحامالسلاحعلىلل@مولوالثكناتالمراكزومهاجمة

منوحداتوقامتالمنظمة.نفقاتيسدالذىالمالعلىلل@مول

علىللضغطاجنبيةسيةودبلوطحكوميةشضياتباختطافالثوار
المعتقلين.المناضليئاحساطلاقاجلمنالسلطة

اعمالوخالطتهابالبراعةالتوباماروسعملياتاتسممتلقد

بعضوكانتهيبتهامنوقللتبالسلطةالجماهيرسخريةاثارت@
المنظمة،اعضاءمنعددقامانالعملياتهذه

بحارةزىيرتدونوهم

علىواستولواالعاصمةقلبفيبحريهترسانةبمهاجمةالاسطول،
عددوقامالذخيرة.منهائلةوكمياتحديثةسلاحقطعة(700)

عنتبعدلاالتىباندومدينةالىوسارواجنازة،مو-لببتنظيممنهم

انبعدالايعادروهاولمواحتلوهامتراتالكيلوعثصراتالاالعاصمه

ذلكوكانالسلاح.منبوليسهاومراكزالمالمنمصارفهانظفوا

1الاولقثصرين8)الاولىغيفلارااستشهادذكرلىفي كما.(968

وثائقعلىوالث@ركات،المؤسساتعلىاغأرقهماثناءالثوار،صمل

وغيرها،حكوميةضوائبدفعمنوتهرباورشاوىسرقات

عنوكونكبيرة،خة)اثارمماالعامالرأىعلىفنثصروها

هو@(،)روبنعنقامتالتىبتلكاشبهاسطورةالتوباماروس

الفقراء..علىليوزعالاغنياءمنيأخذكاوالذيالثائر
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فيهاتنعدمالتىالاقطارمناضلىفانوالافيه،انتهاجهيتقررالذى

انالمسلح..الكفاحغمارضضع@يقدموالنوالغاباتالجبال

العاصمههىواحدةمدينةفيسكانهنصفيجتمعبلدالاورغواى

المناضلينفانولذاجبال.اوغاباتايهفيهوليستمونتفيديو.

الريف.منبدلاالمدنفيكفاحهمشنعلىصمموافيهالثوريين
فيفلاحيهمسيراتنظمواوانسبقالمسلح،الكفاحقادةان

تطالبالمعاصمة،الىالريفمنتزحفكانت6الخمسيناتنهاية

لموالمسيراتتلكتمجاهلتالحاكمةالطبقةولكنالزراعى.بالاصلاح
الىالريففينضالاتهمالثوريونهؤلاءطوروحيناليها..بالاتلق

كانالرصاص،بدوىمصحوباصوتهاتوصلاخذتمسلحةوحدات

بالثواراوقعتتأديبيةعسكريةحملاتالدكتاتورىالنظامجواب

الثوارفيهايدافعجغرافيةملاجىءايةانعدامبسببفادحةخسائر

سهلة،منبسطة،نا،ذكركماالاورغواى،فيفالارضانفسهم،عن
بدأوالمدن..صوبالاظارواتجهتغابة..ولافيهاجبللا

1عاممنذلالحه علىتنظيماتهميبنونالمناضلونومضى..963
الفرفسيةالمقاومةظراوفودرسواوالضبط،السريةمناسس

العربالثوارونضالالثانيةالعالميةالحربايامالنازىنلاحتلاأ@

قيامواحدآنفيجمعتالتىالغنيةالتجربة)وهىالجزائرفي
علىوالمدن(..فيتقاتلانصارووحداتالجبالفيمقاتلجيش
6للوالعلمىالتحليلاساس

حركاتاليهاوصلتالتىوالنتائجع
الانصارحربطريقولوجالاورغواىثوارقررالمذكروة،المقاومة

داخلوتنموتتكونانالانصارلوحط@تتيحالتىالطريقالمدنية،
تواجهالتىالجمةالصعوباتمفرتاوضاعها..معوتت@يفالمدينة

منكثيرةافضلياتتوفرالمحيطةالظروففانالمدينة،ف@الانصار

الصالحةوالبيئةوالتغذيةالسلاحومراكزالنقلوسائطتوفرحيث

دهاووصالجمماهيرمنالمنظمةقربذلكالىيضافبسرعة،للاختفاء

عنيعوضهاالذىالجديدبالدمتزويد@ايسهلمماالشعبابناءبين

المعارك.فييسقطونالذينالمناضلين

هووالتحرير،جيشجملىاطلقالذىالاسميخصفيمااما

منفترةالىبالذاكرةعاثراالاورغواىمناضلىفانباماروس()التو

غابرييل)خوسهالثائرمنالاسمواقتبسواشعبهمتاريخ



الحاكمةالطبقاتولاالسلطة،تسلمعلىالاقداممرحلةالىالمجماهير

فيالكلورادوحزببقىلقدال@جماهير..الىتسليمهاحلةالىس
الحركةالىالضرباتتوجيهديدنهوكانالسنينعث@راتالحكم

انتخاباتفياشتركتاومظاهرةاواضرابفيتحركتكلمأاليسارية
..

بقيةتسودالتىوتلكتتشابهحالفياورغواىفيالشنمبوظل
الحكومىالجهأزجهودفيهاتتظافرالتىاللاتينيةاميركااقطار

البلادثرواتنهبعلىالاقطاعيةالاوليغاركيةوالطبقةالبيروقراطى
وفقره..الشعبجوعحسابعلىالاجنبيةالثصركاتمعوتقاسمها

البرجوا.زيهالبرلمانيةمنواجهاتالاقطارهذهبعضفيكانتواذا
التىذاتهاالاوضاعتلكوراءهيخفىستاراكونهاعنتزيدلافانها

علىتسلطدكتاتوريةزمرتسوسهاالتىالاقطارفيتتواجد
والحديد..النارلغةشعوبها

ةفحربعداورغواى،فيالاقتصاديةعالاوضطتدهورتلقد

السرعةمنالتدهوروكهانالثانية.العالميةالحربانتهاءمنؤعميرة

س
القىالحربفترةبعدت-اصبىالاورغواىانبدرجةالشدة
مستوىفيالغذائية-الصناعاتوبعضالسياحةفيهاازدهرت

لآنسبمستفحنة..سكنمشكلةمتفشية..بطالةجدا..منخفض

امراضواسع..نطاقع@تغذيةسوءالاطفال..بينعاليةويات

1600)الىتمادىالىاضافةالصحى..العلاجوانعداممتفشية

اهمالفيللزراعةالصالحةالاراضىثلتتمتلكالتىاقطاعيةعائلة

3اماق@-لآزرا@
بر

ابقاءفي.يساهمالذىالامرالاراضىنمك3ء،.

الش@ءابض،اوضاع
المتدني..حالهاعلىب

تجحسينالشعبمطالبةعلىالحكامبهاجابالذلىالقمعان

وزيادةتقدميةاجتماعيةقوانيقوتثصريعالرديئةالمعاشيةالاوضاع

يرلجونالذينال@بةعلىيط@لقالذيوالرصاصوغيرها،الاجور

النشيطة،والطلابيةالعماليةالعناصرواغتيالالجاهعة،استقلالية

انتهاجالىبالثورييندفعاعمالهم..منالبارزينالنقابيينوطرد
تلكفعالية..واكبرجدوىاكثرطريق

ا@حالكفاحطريقهى
بانبالاعتقادالمناضلونيبدأعندمانفسهاتطرحالتىالطريق..

وهذاالبندقية..فوهةعبرالايتمانيمبهنلاالمسلطةاسقاططريق

للبادالجغرافيةالظروفمعبالارتباطيتقررلاامفاحفيالاسلوب
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القلاقلفاناخر،حيناوللارجنتينحيناللبرازيلتخضع

جميعهاتكنلمالبلادبهامرتالتىالااهليةوالحروبوالاضطرابات

تين.المذكورالدولتينعملاءاوالارجنتينية،البرازيليةالمطامعبسبص

للانظمهالرضوخرفضتالتىالتحريرية،للقوىكاننقد

وثوراتانتفاضاتفيالثم@عمبابناءقيادةفبكبيرإورأندكتاتورية،

هدفاديمقراطيةأنظمةواقامةالدكتاتوريةمنالتحررلهاوضعت

منالالوفمئاتقتللقدالتضحيات.اغلىسبيلهفيقدمتومطلبا

واصيبتالاستقلال،اعلاناعقبتعامااربعينمدىفيالسكان

عنيتورعونالدكتاتوريونالحكاميكناولموالدمار.البلاد@الخراب

معارضيهم.ضدوالنفىوالسمأءالأغتيااستخدام

عثصر،التاسعالقرناواخرفيالعسكرىالحكمازيلانومنذ

وبلافكو)الملون(كولورادوالسياسيانالمدنيانبانالحزتناوب

منهماالحاكمغيرالحزبكانماوكثيراالبلاد.حكم)الابيض(

ثورةاخروكانتالحاكم.الاخرالحزبضدللتردانص@ارهيحرك

قماموالتى1@.4فيوقعتالتىتلكالبلادفيتتفجركبيرةمسلحة

@الكواورادو،حزبفيالقومىالجناحبها

عثصرثمانيةواستمرت

رالمذكوالجناحينجحولمالدماء،.منبحرفيالبلاداغرقتشهرا

الىسىءمنذلكبعدالاموروسارتالامور،مقاليدتسلمفيخلالهأ

9ففيثووات..أوموية@انتفاضاتدونولكناسوأ 7@\

مهمتهماشخاص(@)منمجلساثرهعلىاقيمع@اماستفتاءاجري

اىاورغوودخلتالبالادشؤونادارةفيالجمهوريةرئيسمساعدة

تستبعدلاالتىازيةالبرصابعادهابكلالانتخابيةالمعار@مرحلة

وغيرها..الانتخابيةالاوراقتزويراوللناخبينالرشاويدفع

تطمينمهمتهابيراوقراطيةهيئاتالىالادارلىالجهازوتحول

والاقطاعبالاجنبيةالاحتكاريةالثصركاتورائهمومنالحاكمين-رغبات

القرناواخرمنذناضات،الاورغواىفياليساريةالقوى

الذيألاستغلال،وضمدالمالكةالطبقاتسيطرتهضدعثصر.)خاسعا

دو:كانولقدبلاده.وبخيراتبجهودهالتمتعمنالشكبحرم

الاالعثصرين.القرنأوائلمنذبارزاوحزبهاونقاباتهاالعاملةالطبقة

ايصالتستطعلمالقوىتلكعليهادرجتالتىالسلميهالنضالات
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الفوضىمنةحال@الحاضر،الوقتفي6الاوركواىتسود
والجسو-الساحاتتحتا@باتالدبايرىوهوللمرء،ويخالوالفزع.

يمتطيهاالشوارع،تجوبالتىوريةالداتوسياشالطرق،ومقاطع
عدواناتحابهالبلادانالفولاذية،الخوذرؤوسهمفوقتلمعجنود

منالتحققومنالواسعة،الاعتقالاتمنيتضحالذىان

شملتالتىالتفتيشيةالحملاتلىرالدكلواقتحامالمارة،هويات

اتغيرفعلا،قائمةالحربانهومونتفيديوءالعاصمةقطاعاتكل

ممثلاالاورغواىشعبهوبلالخارج،منمهاجماجيشاليسالعدو

ىالقووباقىباماروس(،)التوباسمالمعروفالتحريريشىفي
ا

فيالرئاسةكرسىالىتسلقالذىالجديدالرئيس
حالةاعلانالىسارعتاشهر،بضعةقبلالاخيرةالانتخابات

الذينالثوارتنظيماتعلىللقضاءجديدةمحاولةفيالاهليةالحرب
عله..سنواتمنذالمدنفيمسلحابهفاحايشنون

الارها@منالحالةهذهعلىجديداليساورغواىشعبوتاريخ

تالذىفالبرتغاليونتحررية،جماهيريةثورةيجابهالذىوالقمع

سهلة.هينةمهمتهميجدوالمعثصر،السابعالقرنفيالبلاداحتلوا

حريهموتدامىارضهمتستباحانابواالاصليينالبلادسكانان

والاستقلالبالحريةتمسكهمعلىبرهنواقديكونوااندونوكرامتهم

قاهتالتيالحروبوكمانت
ولموضروسا.كثيرةالغزاةوبينبينهم

محلحلواالذينالاسبانمنالأورغواىفيالشصبموقفيتبدل

السكانعددتناقصولقدثحر.الثامنالقرنفيالبرتغاليين

معاركفيقتلىمنتساقطماثحرةةواضح@بصورةالاصليين

جديد.منلتستعرالاتخمدلمالتيوالانتفاضاتوالثوراتالتحرر

1ثورةان 8 1 سنوات،تسعاستمرتالاسبافيةالميطرةضد1

رالس@ضدالشعبوثارقائدها..اعتقلانبعدالاتخمدولم
ة

الاوجنتينية..وبعدهاالبرازيليةالسيطرةوضدالثانيةالبرتغاليه

اعقابفيالبلادتركعلىاجبرواالذينالغزاةاخرالبرازيليبىنوكان

1ثورة 8 1فياورغواىاستقلالىواعلن2،5 8 28.

كانتالاستقلالبعدالبلادعلىتوالتالتىالحكوماتانوعلى
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اورغوإيجمهورية

يونعكيدموالاصمة:ا

5رالسكك:... نسدمه3و93

مرب@اكيلومتره6؟8ر926المسامة:
لمعي@وهجنوبالأبلاس@وخديملاشطالبرهزلألاهاف.

غربا.وهلارجنتينشرماالاطلسي
للمالثية.مراعهجردرإضيها"اكثرزراعي،كتصادها.
همظمعلوقضوا9لأه5عامفىالبرتغاليونكزاعا.

@)الا@دص5مملهاالبلاداستعماريتملمو،فايلاصليئ.س@
تزيبياثرراالتبشيريةطبعثات@بت5نوبعدمل،قرن،

1ليإلاسباندخلها 7 منها.البرتفاليفىوطرثوا26

نةا@نأبليمايعروبخلالشص"سبتالأنكليزاحطلها.

1عاملكو؟لمليهالاسبان5كلو3 8 07.
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ووغواياووية@



الإجتماص،واائث@ىابراالمعاشىاطسشومناترفعثالشصالجماهير-

فىنجاصاو،تؤمنبلفقلىالحكمصيانةضممنلاالةالحاهفهوفى
يضماا.أإلقاحتاابماتالإنتفا

@-1 قيليبرلمان@ط@االإكضاعتحالجن1
ا

يهصدرغيرا@مثحية

ع@ةبسرتنفذالتىااتاس.المؤات@دبير،للىيةالمطللمو@لسينميألف@االإيمر

السفمية.الاحتجاجيةالتظاهراتمعهاتفيدلا

مخيمفىيوسمدانيمكنالثورىاالصراعاين،1الليندىيقول
إطغوإر

ا

1أفىاش
لاقلافت@خايبا:صناللىيقفىالوالمدلنانتفاض@ة1

0

هرىالمحتو

يوجدل!ىأتاأالوقتاففىإلصراع.اوبجوصر.فطبيعةاطقررالمعنصر،ا

البديلااهقيوجدانيمكنالاق@طار،اابضىفىالمسلحابلكفاحب@ديمل

فى

سمكلنايكونقمدأبخا@تلاذتفاا:طريقعننلى@السدلط@ةل@الوصولاالكن

الإجتماعيةلمتحولاتاجراء11او.ائسمللطةفىال@بطاءااؤالاالاقطارابضى@فى

1ائطريقةبااشجشرية سقتهارااذاالااطلاقداسكنايكونلننفسهاائببريلانية1

ضرباتهمايوجهواالانالشحبالاع@داء01اللحالىتفسعلاثوريةاءاتاصا
1يشماؤاونمتىلملكحم 0

1ن0 1

مناتعثصراوجوهنافىيرسىالتاريخ

اماالتراخيواالترددانعلىالحمليةالامثلة
معناهالرجعيةالقوىام

1وقميلايمالشررةإموت جديد.منالرجعية1

علاقاتتشيلىأقلام@ت
1الب@ل@دان@ع

دهذاكلها.اكيةالإشترا

مناع@داتصسداع@لىال@مولاواجهاانتا/اتصريفلهاويتمح:مكانتهايعزز

اجبهتهاتوط@د.انشىءكلاقمبلعليهدالكنو،ان.البملداهنى/1
اخليةاأسداا

وعذا)ائشعباضمدلعمل/وا@إلششد"اانيةامكامنالرجعيةاالقوىاتحرم.و/

انعيهم.ال@لرداءالإعلداهجومارانتظا1واليسثو@رياحزسايتطلب

تشيلىفىال@ياحاالقائمةاطميةاائمديمقر@اازي@ةالبراجوانيناالقوعلىالاعتما@

ق@داحلامسوىليساكية.الإشترانحوالس@يروااعالإوضداتطويرفى

الرجعيةاالرك@ةاآلإمعلىابهمااصحا1دامنييستم@ط
0

اناخمىاالإست@عمارية

فايلىصاثمنداكبتهمنالثمم@اوسيدغعنينا.ابهذهأنذاكتلتزم

و@يب..
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فىازي@ةا
تأاقضيةعرضفىظهرمداوهوالالموير،اخطر1

ممي@

ءلاع@،الدسضررتعديلمناقشةثمالكونغرسعلىالنحاسمناجم

افىاميمهاظاقا!@كومة-
ممثلينمن.ائكوانغبرسىايتألفالنىاائ@وقمتاا

1يمكنيوكانالاجتما@يةاالمفئماتوالطبقاتاك@ل@عه ةال@امسمأتعرقلين1

لتشيلي،الاولىكاستروزيارةم@موقفهوكذلكترفض.أوكهذههاصة
تقومالابرجاءارفقهاالبلادزيارة)كوبياالرئيسعلىعرضحينفهو
زيبركمماطوايل.زمنبعدالاتقملموهيقريب،وقتفيالزيارةهذه

1ف@ةالملصحااالسماحافىايضاالواجه1هذا به@ةبمجا.الرجدبة1اليمينية1
1@هائمايشتلاااواتوجيهيةحربكلالشصبااوالحكما عطدا+اوأل@يهص@اااائنعرت1

الة،االامجمااللىجعيةا@ظ@ات
كبحها.بدالاصر

ا!@الحاجةعندتل@واهدافه،لشعب)،قوي@ةءؤصنةبيعةط-2
حضىمووفاافمل@يساماصدالىإ)بوائواااطليهداوتعتممدأستق@دهيةااالمنظما@ت

1شلحتاقمد،لمجماهيرا"انالاين 1

1وطنىحرستشكيلجرىا-، 1 0 0

الخ
النظدا@.احمايةتضمنالتىاتاا@االاجراامهن

االلينلدى.اقفامواافيانتبل@والملتلالنا.الصورتمان.اهماصاتدا@ن

1علىاهمااصدا1التغلبوسيكون
اوسلباة-@اسمم@نتائعجخرىالاا0

تش@يلى.ف@الشسبيةارةل@ث@ا.وسحيرسمميرةعلىايحاابما-
1بالإتتظالالمقو"رواان 1منالسملمى1 0

ةاكي@لاشتبرااالىالميةا@مماالبرا

انهدااال@ها@تاب@ىتدمكىالتبىااللقولةوهى
ا

تصشيل،فىتحققت

1عنهقبعيلدالماتز طريقعنئاسةاللراللينمدىافتسدلم.أاقع.الوا1
بنلا*الاطلدقعللىخابلاتتا:

1

ال@طب@أالصرإعاانيو.اكيه،الاشترا
1لهمفهر.اشرانكا-9)الملحكم،تسلمهامنذق@ا@ع@الذى،االمعنميفا الةاستقا1

البرجوازي(الراديكأليالحزبمنوهمالاربعةالوزراء
1نوس@ل@يمااسيراساي@ع@لام،.ابعلد"يراصاايثستلداإدن@اىوا الاشتبراكيه،1

طا1ا1لطريقا.وا@ن.
انو.باللمخ@اطحريوسفوفط@ويملاللتقسيةاالقوىاام

عنفىطريقانده1سدلميلا،يتمانيمكنل!اكيةالإشتراالىافهوصولىا

بماحتمالأتي@لاكهن@االبرفمعو،اصعنى،اممنالكلمةهنهتمح@به/لطا)كل

يلى:بمماتحديلدهايمكنكثيرية

1-1 بتس@ليحالحكوام@ةاتمقومن1
ةالشمبي@اللنظمات،1ا

ابوالاص

بههالمواوتهيأه@ااتلدربهأا@ةاا
يةمناوالإستدلمحاولإت9واايتامرااالملؤا1

1ذةسفىا،اوتمضىلرجيةا يةالاقتصاكاللكاسببتقديم@الواقت1
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1نصمفية، الحبهةبوجهاالوقوفواايلحكمعنالملافاعأانيةامكمااانحلمت1
اطعا@

1قا.*انرئاسمةبمافرزه@دنياما.ب@صدصرحىاللينمد
اعحكم1ن1

الممتقد
1نفسهعنسيمداف@عمى 1صاوالتذا1 قف9العاطيةاال@يةالراسما1

انهو"مسميراتمه.
1اعلى 0

اضطاا@ذاال!ال@عنف1الىي@لطالدندنونل@ظا"
@

ذلك.الى.
العلاقاتأحسنتريدحكومتهانلإحقوقتفيوصرح

مع

الموق@انو.افىية!حيلاخانرجيمةسيالسةستتتهجتشيلىوانامبربكها،

1نبددليليتب@دا@دى.المت@لإيماتأسامد@ لأك@بلدسكريةاافب@عثة1

فىقاكذلث@ش
ا

ه،تشميلى،نشلاطه@اكلىتمدارس@باقيةاظتاطايزاكيةألاكهيراانسملامأ

1اتالموءايمرا 0

وغيرهاا،ي@بابتخرااعملا@لو@ائقلاقلاو.اخلالدااافىتحاكالتى
فىالحإلدملا)ابض@(انمدها.تسلاصليةاتموءاس.نهاا.الملينمل@اقا@فقد

عطقا!فيصاضلعالميسالهناالبلاداتلدكحكومةواند@هاللمت@ال@ألاي@ات

لجوهرفهم.سوءان@ه9،1مهلايلىناتكتيكيناسوقفايكرناقمدامحتقد@1وصذا
1يحملدك@مداالامبرياالية ثناياه.فىتشيلىعملى1

اباالم@اتانيعتقدوهويجى.لتل@سا.بدالإملاحيوعىن.المليتل@اان
1الهيكل1تنظ@يميعيمدان

1

سيصلثمومنالملدرالةالسياسىادطالاقتصناحى

برغرءخهالزس@اهويكىأيصر.كمااقبقايلقدداظطبقايت.يدلهونجتممعالى
سيأسىحزبكلفىالضضنقايطويعرفلمناورةا،يجيمدانه

)اجةلمواالدثمحالكةايمتل@ك.نهو!الايغرإضدداصد@واا.استذولويحاو@ل
عناالحزمأمنبش@ىءتحركقمدوصالصحبة.ال@قراوت،ااتخاذ

دةلمطمارالامنواااجهزةاكاذصا@تي@الإتابمضى.وق@ت

@جعىتحركع@تلللبواحرلجوا"فىبلتواحينانفاعلين.اا@تظا@وا

يممينى
"

1لسياهمية"الإاحزابمنالطلبالىسنارعى،@متلعمدا،.

التضصية
اتالموءاسيكلى@موايجهةقاحدرةيجعنلهابشمكلصفوفهاتنظيمتدي@دبداؤ

لسمياسيةا.الا@حزابامنكورالمدن@طملبه/فىبريضسلينند@ىا.
اللخلصةا@قيقيةاانشمحبالمقولىصائبتقد@وانظرإسدمح@اندت@قدس@ية1

نو@لتقدحى.ا1لحكما@حلىفا@ظااافىاطر@طا
1

الباوز؟االصورةا

فقرتانايمكناوانييينجا1،1ساجهنينتحملدمماز9طتتش@ولفيمر

يلى:كماداي@دصمدات@نوايم@مخت@لفةاقفمو.فىيتوضحالىاتجاهيق
بدالقوان@ينالشمسكباتوسناليةليبريااصيةطبيحة-1
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فئ)الاقتصال@واالس@يدايسىاواالااجتمنالكيضعأسااتطرررفبىصرايرا،
1غما،لبملىص يوفراشتراكىبرنداهجوتحقيقيب-والتضاالعراقلة1

بتأسيمالحكولمةاهنهقاتافللقدح@زة.سحياةالتشميلىاندلشعدب
ا@رعالمزاعلىايدداوكضعت،1رةلاالث@ركاتاال@االبنوكا

@

ةلكبيرا

لنحاسا.منماجماستواشدايملااعيلا.نرااصلاحاتنفذوهىالاقمطامكيدات،
8يبملغححلاالالبروستقدمالتى 0 0

ضعط:وتحم@ياسنو،حمولإرطليرن
1بحدلشمغيلةا" الفماتسذي@داشألمد@رالةإوقمدمتاجووهم،أاز@داث@تق1

1الشعبلإبنلاءالاجتما@ية 0 0

تري@دانهنااواعلن@ت،الخ.
مزارعاقنايمة.اا

1الصناحكةاهىاع@يةصنااع@اتقطاثلاث-9جماعية @تلطةو،@لو@ممة0

وا.

1 بوضوحتعكستشيلىفىال@يالدلعيداؤ@اتبدلرالشىاالصورة1
ه@دنةبينهماتقومانيمكنل!متناحرتيناقضتعنامتناجبهتبندوجو.

1تضمصلألمح.اك لحها،دااس@ضربمتالشىاجصيةش.ااالطبقاتاهممداا@دا1

1ائيةالمااواعيةالصن@ا1ازيهالببرجواامنهدااءسوا و1
)الاقمطاعيهن9لتجايرية،ا1

@أصذيناا

هنتستفيددكانمتا@ىاال@فئاتاالاجميعممتللكاتهمصصرفىرت.

اتالإسعتخباركلاعرعملاءا9ويمه،ار@وسثسااتهيوالثركاارىلإسمتعمدااالؤجو@دا

يواهذاالإجن@بمية.
0

اس@الموإاالقط@اع
ع

أاللامنكبديرةافىرامصسايمملكاسلمتدد

ان،راالااع@واالنممااءا؟شراالسلاحاعلىلاان@بو.اابىطاائلةانمياتايممكاوا

1نمديتسا. 1اليةياالاامبر1 1نكيةاليدا1
0

ته@اأيمتيازااانبفقد@اترضىاالتيمكقل!أالتى

1بهنهالحهاو@ما 1هذهعملاواسملوبالسهوالة.1 عن@ديتوقفلاالحبهة1

قطعاتارةاثداوإالتردااالإغتيالإت،-ر"التخري@بايشتمدلواهو@د

اطقويمكلضموات@كسكرىخل)وليوواث@ةثواراةو،نقلاباتا.اواعسكرية

امعازمات
1وللهدا1 @الضضط@ايواالمجاوارة1

واغيرهدا".الاقتصاكىا

1ايمدا 1الجبهة1
1دمنتتك@ونفهىنيةالثدا1 ةا@االمكتلااواا@بالاحزا1

ثوريين.طعسبهريب@وسثقفمناوافلاحينالسكمدامنالشحباوجماهير.

اشالجبهة؟ا.اهذهعملوال@كن
ا@ثودلهلايوفر،)اللتىايضا،-ااسعةا

لسلطةا1

بي@ا
ىالاحرابااوالسلطةابموقفامنو@طا@،الهلاالا@رللىاناتالمكا1

ارئيسمواقف
صازمما@وقفهكا@افكململانفسهاللينللىااالجمهواريةا"

1باهكاينكانكلملاوجطويلا ع@لىلمضماءواااتا@لوءاهراصمدالشمعبيةالقوى1

موقفهكانوكلماالامان.برالىالسفينةوايصالالشعباعداء

انتداكملما@4لتدبفبوا"الخوفوالمقلقا.يشوابه،مترساا

ءاتهأيجر،
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يددال@ااعةاصناواعدلىارفالمصاااواكاالبنوكالي@ةلماا.المؤسسناتايو.البكا

-
جدريا.اعياازارااصلاحاستنفذانياااواا

يلىتش@فمىالالإغتيداادثصوااناافىش@كاكاهنايكنالموصكذا

حسبتناوال@ت-ائتىوأ
بينهمه@نامخت@ل@فةشضيدالتامالاروسة-اخطة

أعحزباأادةقاصدا/وهوا(اراوايوافيكيز)بيرابقالساااخليةاأ@داارزير
ارةيواثدالب@ل@دا"هذاامسيرة/عراقلةالىته@داف)نتكالمسي@بىا@اطىالمديمقراا

1علىتقضى،اهليةاحرب 1اسبالمكلاافيه،-علىالتقدامبىاا1 الشىاإلثورية1
اييمينيةاالقوىامواقفيك@ونانايتوقعاح@ديكنوائممال@لشحب.قددمها

سفاكبةالااميرايااليةال@لامبراشيمةاالم@واال@عناي@رااواانلىجعيةاااتالطبقماوا
ااير

نماهوعلليه
ه

فيالمشاركةلرفضسهشنايدرالااركانرئيساغتيلانومنذ
لاواصىاد@ندئرانةال@1تسته@دفنمت@جعميةشاصريقمؤي

اتلمدمين@دىا؟ا

انومنذثانية،الحكومةضدالمسلحةاتاالقوولاثارةاولا،الحكم

لجهدازاةاستنمعافقمداعنمفمة.بمطااوامةحكمهجوابمهد@،الملين@نتخب،1ا.

االمبواليس.،ااصدةاوظاراى،الاداا

1اعلن 1ازان@او"لالمعى1 به،لمناطمةااجباتاإلر1

كأالاعمالاارءتكاباواا@لنلنشماب@يي@أالاارها.أاطام،االل@الىلافسمح

لدلىفزعافسببواالبنوكامنالكبيرةساميلالراصحابوانسحبالمختلفة،

البنركالندى@ذءعةاثا"الايلااولواب@عضائديهمانتكلايقل@ا"اطنيم@الموا
1افىارتباكاااوخلقو.بسحبهدااارعرافسدا الإلمقتص@اىية،داالمالميةأالمحياة1

واوقمعتليس،بواالارجابمعضاغت@يلاواارالمطماااللنسمفلااتا@ا@الاوصيى

عملىاعثر)بيين،إلاارهااامنعدةاطجمصر.قمبلامنالمل@ينددىاللإغتياطت@اناظامسط

1الاسللحةا@منكبيرةكميدالت 1خلااثالىإ"المهراب@ة1 ربعضيوصداثتال@ب@د،1

الاميركانالاخصائيونغادرهاكماالمنحلاسمن@اجمفيالعصياناعمال

1بهلدف امهلا.اهااللتماع@بارةاث@اوام@ةألحكمورابداك/1ا"دالمحملأااي@طاف1

1الملينمد@ىاحكوسةوالكن اريخيةتاظر@وفبهداجامتائتمىا1

قيامكدون)الحيلوالةجعية.الطاامكالنااعددماقبيل)منمعينةوموضواعية.
1بسبباباتالانتنا 1افىلسدانلد@االميمدأللتقا1 السنينااتسثصر.م@نذالمبمط1

هذهبينالمفتحايواقيدايماسعينالوااوانفوذانهكميدااتذايةيساا@هىاةدروص

اليةالإامبريدائهااالارا@ومنالرجحيةاواازيدةالبرجوااتقديرواعمدمىالمقوا

اصلاحي-يساريكعنصرالليندي0اليهسيصلالذيللمدلىالاميركية

عليهايبلوالحكوصة،هذهانفيها(الثورةسيقودال@تيالخطواتفي
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تجربسةأللاتينية،اا@اي@كمااقطايرحونشعالثت،تشميلىان
اغةا@الطبقايتانمتكاأنمية،البرلملا1ازيةلمبرثواااطدي@ةائىي@مقراا

ارواستمرالانتاجئلالوسمدا@يت@هداخلا@ا.تضمنا@ليةاركي@ةالاانيغااوا

كا"بنالأشترال@تث@مي@لىاللشعبلعاصلةااالقوىواسمت@غلالالاارباحااكمتناز

مع
1اريةلااحضكااالشركاتا@ بانيتالطبطايتاهذهف@اناالمقالاسيركية.1

ت@دبهرعنبع@يدله"انىلمبرللدا"بدالنظ@اممت@مسكة
ثل@عس@مكؤيىا"الإنقلاطايت0

1مريك@اا.اقطاداغلباافىتقعكاذتلتىا. اللاتيني@ة.1
ا@ىءمبقاىافصراالرئيس1ع@د@كلى@تشيلى-الااذت.،والكن

1منانبىتعاى،للينلدا،للااكتورا ة.مسحتعص@اقتصاديدة:ايوسياسيةيزلمة1

سمشر.اعالرتفدا1اللحيشةاليفواتكنااطمئةوااوالاجورلمنتثصرةا@ةافداالبطا

"لمقاحها.ببضىوالإيهاثافمعراقمد

1لنعسكريينا( الحكومةال@بةهفاتبنىالد1
ببضىالقياس@ا

اخلداالااصلاحا@تا"
@

نا@وا@لمدانى.ا@االمطفى-9أل@يشا

1اثرينمضىال@واق@ت اصااعلى.الحكوسةاتمقلممن1
اللطلو@ة.الاصلاحاتايء

بقيتاححممحااجيمةكبيرةبمتلظاهرةييبنالمعسكر.قبيفاس@1الىفايكادىا@قلد
1اللسياسميةالقو@ىا"انبجامنا.لمعن@وىالإسنايلى. انمتكاابتىالشصية،01

ضتتص
ة.امل@ن@كور1ا@كوسةاجاان@بمنالقمعاإواادالا@م@طهاااللى1

الامبرياليللنفوذالفاضعةالرأسمال@يةالحكوفةتع@دولم
1والإاحتجاجلشنلصرا."كبمتتستطيع لسميئسةا.الاوضاعضلدالجفاهمر@1
يمة.الستثصر

1للطبقةا"انقسم@م@تالا يرتأقمن@ه@اطرفكملنمفسمهدا،كلإكممة@ا1
ةا@هذهداخلالخلافاتصتدصتا"و.الازصةلمواجهةاسلوبا

الإيراء.افيهاانقسمتوا

1عامانلتدفابمالتيوك@دحلصينو. تالطبظاتكنلم97،0

شكلتقدد@الدتقد@سيةاال@قوى.ان@تكاحينفىا،الصفوفدة،1اموصدجميةالر.ا

1جبهمة الانشخاب@ية.اايلعركةفىتهدااقدا،ط@اكليوصش@لتلشعيىا.االمعمل1
ا.لىال@لينلمىااللدكمتور1برشحهاظافعانالج@بههإه@ذهراسش@طاعت

ضئيلة.باغلبيةالرئاسة

1الوئ@شمىااسمانعلىال@كواللةالىصدكت تع@فريرنلال@مهماا@حديدد0

للشعبمخلصيناناسبيدالادارةفيالحس@اسمةالمرا-لزتكونن،

1ستقيمحكومتلهوان 1المعلاقايت1 فيهلم@االمال@طاااقطاريم@ع-@لالمدب@لوساسمية1

انهاوإ.الشعبخيبر

ع@وتسيطرال@ةلمبطا"اللضاء@كل.ستصمل
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تشميلى@دية

نتياغوساكعاصمة:
8ن:الهس@ 3 0

83ر نس@مة8ر4

مربا.ممي@وهترأ7دا1ر767المسا@:

شر@ا.والارجنتيىوبوليفيالأش@وبيرووجنوباكربخااالهأديالمحي@@ايص@

والعديهالمعدن.هدا،انتاجنيول@ة2ثالثوهيأئنحاسهناجماغنىفيها5

يز.والمنضوالفحمالغام

@حي@ان.وهالسمكإصيعدوعشاعالةلماشية"وتربي

9كلامسبانأ@افاغز.م،351.ظفيلبرتفا@يون5امحشغها5 5 4 0

معظموابادر!
أستلالاجلمنالمو@ديقالبلاد1سكادفافم@لعثصرائثامنإالتردوليكهنود.سكانها

اشانيا.كلنبلاد@م
9ليمسنقل@هحكلومم@اولثاف 8 9 0

الأسبانية.كجوشولوت

ا@بوخاصةالبلادالىالتسللثاوالأمري@يالأنكليؤيالراسمالابدا
فير

الاولى.ا@المية

1وباقوية.@يةعمهحرممةاال@بلادليمتف5 9 0 بسببا@دماللافبيأت6

اوفاعهم.تعسيناجلمنانرابهم
اتلابات.عدة،البلادفيوقامت@ح@م@يون(والليبر(المحافظونتبأدل5
أالشعبيةال@جبهةانتمرت5

ا

والرادي@اليينوالأشتراكيينالشيوعيينمنالم@ونة
ط
م

ال@جمهورية.لرئاسةمرشحهاواوصلت8؟،9
1ولي. 97 عيينالئم@يرو@الاشترامميينمنلمكونة"الشمبيةالجبهةأوصلت0

لعكم.الىها@ليندي5كتوراكلوالديمقراطيين
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تممقيل!جمهو@ية



 



"إلتقددمميةااكةأخرالضرباالمسملحةااتهم،اخداملاستاد.الاسمتعمداامللكل-@ا

هذانشاطاتها.قمعفيالحكومةقواتفشلتاذا
القواتانا@ممع

ت@دريبو.افعرسميطرةلاشر.اض@حةحمفااىالب@ااراغموافىائجيشااواليسيهالضو
ي@ة.كزالمدرااتالإسمتخبا@راوالواكلاانيكداالاامراالحسكريينا

1لتاكتيكاتص@االحايعلدلمالى،؟اغوةاراالباك@ااب@لداان 1الؤن1 التنا0
اسع

إلىاملنافملينامنن،الالافاتمقديمم@مواىالى1توءدىتصدالمنتىا.عثصر
اتالاحتك@اراتمركزانايوال@لاك..النلصرضتس@ا@اللقصةاغسجصرذا

اشوالانتشنا
1 1 1اعدداأءوا1 1 4اس@يطبرااواي@ة1

غ

لبلا-ااتدرامدقدعلى.الليةياالااصبر
يةلثورااليبباالاسااع@اارت@فااايتطللبالمشلخة،ااي@للق@و.تواجيهها.و

1اقلمبموتتواي@علاا ألمجدافىياليصةالحالمصأةاناظنض@ال..1
ستج@عا@

1هتتلو-افيذ،1سهلد@ة)فرايسملةاملبلااشرثلعل@ا0 1أعحركة1 1

اللث@واري@
هماتيلىصميمالىالضرباتاتواجيهطريقلىا@وانجأتلمسلحا.االعمل1ألى

المصاا

اراترري@اتافىكتأاكهتااين
1

امريكاا@@علدايلد@ةاقطألرفىاخرىاهيمبة
ال@فضاهاافىينثرالذفصالمناض@لينا.انا.الااللات@ينية.ا

امع
ن@مايرأ

تهم.احتكالرأد،اليينياالملام@برثمينةةعزايزاتممتلدكنايوم،كلابمل،المقنلاا
موجةضرباتساعةكليوجهون،الاقطاراتلكفيالثواران

1سبماشر@ة

1لسمل@ةا1الى 1اتاللؤثسسلااوالىال@عمي@لمة0 1اريةحتكناإلا.1

لية.يلاالإمب@.

ا@رممةاتقدمهيممااسفلىتضحيلا@لايقل@دم@و@نخا.ل-ايةعلىوهم-
1الىهذهتتوصلاالتانءواىااارالباإ"افمى@ة)نفوطنهها 1

اذلىاىالانزا

البحبا@لصأأاولداك@ت@وارلى/اابداالنجهداز@
ية.ستعم@ارالااالإحتمكناارية.ا

1ضلىمنما"انا اندونلسوناافبىيفردو@سيبقوناىااغواراال@با1

اداموماالجلادين،وجوهفيألرعبعلاماتاعينهمبأميروا

وزمرفستروسنروسيبقىالتقليدى..السلبىبالنضالنيخى

اقق@اووعنالتقدميةالحبزكمةامتنعتطالمااغوايالبار.فيا@مميادا

امير@،قارةالثائرة..رةالظفييجرلىبمااسوةالبندذية..
للاتينية..ا.

9@\



يريمخخلالى،5عدايلدتمر،ىا@بايرا@نهو.فيانتقدميةأالسمياسيةا
اهة

الشعبا
تااعلىاضل،المننا1

جيج
1 تام@حاولا،فىكلهاالاامكافاتاوزجالنالر1

1الاثورة..الىوتطويرهاالانتفاضةقبيلمنثورية
ا.

هف@اسلوب

اتوالثورالانتفاضاتبماتاييسمحددأهذايوصناحتىيزالماالقوى

فيوطبقتعثصرالتاسعالقرناواسطمنذوضعتالتيالثسعبية

1أئلا- 1اذتكاحينعانعثصرين1القرن1 1

الحملب@ات@بمد"الثوريةأااتالحرك@ا

سعطلاب@يةإوالميةع@مابدايتب@اضراوالقيامىالضاوتجميعلتحريضىا.

ناضجاالموضوعيالظرفكاناذأمدالمعرفةوالمطرحالجمعبعمل@يةالقيمام

وووالثمرامممسحكملااتىالمذااالمعاكل1انايذا-@الطا،اوايتقديرلملانتفاضة

1الطدل@وابمةا"االطاييسى"-" 1 الموضرعى-ا@اال@ن@1لعانلان-القكا"لملاوذا0

1اناانالملع@يااضمحمااوأاإددا 0حملتتهدتمع@لمال@جماه@ير1
ان@ينه@اواق@لسملطةا

ث
1أغبقةاانا شت@طيعتطد.المالمحاكمة0

الاسلوبباالمحكمأفىتستصراين1

1الوضعااوص@ذاا@..أذذاتاضدانتفاالاااتط@لقإلمقديم..ا لاي@داللفر1

يتوافراين1ال-ال@حاابطبيع@ةيمكن-
بينه@افيمداتفملاتفشراافى/الا0

الا@مثااهنعهود@لىك@تنات@ولريا@تضىوخاص@ةالسشين..اساتعثصرا

4عامفيحدثكماالانتفاضة-فشلح@المةوفيمشلا.ستروسنر 7@\

اف@ايناى-امنه@واالبايراافى
1

ىاللقوإاناب@حيثالشملدة1يمنتكونبةص@ا

فىلآفشهلمةلنثويرا
"

ذف@اشمهاااداسشراداوإتنظيمهاافىةاسشحاااا@تالااااق:تجميع

فيكلهاالقوىزجيتطلبالانتفاضةتكتيكلانذلكعدة.اتلسنوا

ح-.النبطاافدالماالمعركمة،
1اماااواالكاملاالنصرا نددحا@رالاواالفثسل0

ل@ا؟

حتىيبلدوكصاترتفع-ال@ماىاراغوالبا1الثواريةاائمقوىا

1هميةالااأام@ستوىالىالإن- علىكانالملاامير1الي@ونالام@بريلا1يعلقهاالتي1

ارةاقامنتص@ففىاتيجىالستر،االبددامك@ان
القاوةاالملاتينية،امنريكا،11

ات..الدوالارمنالملاييقبملايينميركيةا،س@اميلالر،فيهاتضتثصرالتي

اميركيةقاعدةالىستررسنرنظ@امبدايةمنذتحوإتالباراغوايان
اهلتقىلكلىتقعذلكاللىافدةب@الإض@اوهىنووي@ة.اروخيةصناضخممة

1افةكاالىت@صتدلمتىا"يدةل@دايمد،االلسككخطرط@11 لآكبالإاطير.ارةالقااارجا+1

ائملةالطااباحالا@االىافةبالإض@امج@تمعلة،الإسمبابا1ولهذهبية..لج@نوا

1اتألاحتكمااراتحقمفهفاالشىا فانالبلاد،اات.ال@ثرثاسمتنلالهامنيكيةالايمر1

ه@ومناك،بمصلالحهمايفرطموااني@مكن،لاالإامريكاناري@ينالإيسكحما
م
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ويعذبونيعتظونالتق@يونفدالمناضيت.ا.محاطةفىتتبعهاالنلازية
شو؟ايتركيمااان@حرننرختضثمرصيبلبئمم@

ا

ا-اثرت-افاءهم

مننجالعديدوقلدياصيرهم.
ا

لىوصمئراتالطمناللتافنلين

هقتلة.اكياص

1
0

اف@ن
1اغواىبداراى 4 نصفيملكلوناقطاعيا5

جانبمنايلاداالىءفىتتو:التىالاعاانلايتوا،الؤوضغمرشع@ة،المزشا-
المخسبةبلاالمعيش@ةمسترىفاناخغربية،ا،خانياالمتحدى-يات1ءا،1

انالىبدالإضافةالضيض..افىهوالسكانامنلسداحقةااللاغلبية

0كهن@

1مبناكثر 5 لقا"الىامجرةاعداطل،-.اشف0
تضافهسترةرج

هك@ا@ذكأامواطناللليونالى
منوهرباالعملابحثاعنالمبحداص

يهعسكر@فهىاتواللسدالكدوهضىلؤ"واناظد@ا@مايااللطارحه.واا@القة

أجهزةقد@رةمنترفع
الطبقةارفاهيةمنتزيمدلياتكما؟اوالقمعاا

ش@تها.وط1\حاكمة

فىالامور،الي@دسظستروسنرتولىنل@منذتعيشالب@اان.

بماارها.اللاتينيةااميركاكرلشهددتهمااشديعتبراتورىدكتا"ضع

قتلال@قدووحشية.
منايل@تا

النظام،احدكىيمدصلىع@لمناضلينااا
التعذيباانواعلإبشعيتصضونلالسبونفى@ناخرثفأ.،حمحدو-

وانمحاكمة.دونرانالجدوراءأخرىبعدسنةيقضونوالحرمان

بصماحبمهع@@الحكمضمدالكلامماشتهجمااجررو
1

السجنوأالاعتآلىاالىا
ي@سيهاطوي@لة،اتسض

ا

كلمووطرهي@بةمزريةابرضلااعفىلضحيةا"

موومونالسجنا@واافىا@ا،الغداءومن،ألصحيةا.اشعنايةاومئاخري@ة1

ططةانيدكي@طداسوىيمتلكونولاال@ممير،أوحتىالاقرشةاص@

منصحرومونذلكالىفةالاضما.ب@ا@همبهدا.السجناادارةتز؟ح@م

انات.الزإنز/11داكخلصلابسه@واجسامهموي@غسنلوننهارأ.واليلاالضيدا*ا

1الإوضداعان ت@دفعاىباراضفىالشحبايحيشمهاالتىأشهيبة1
ي@ةدكتاتورمعارضةاألىلاجتما@يةويائسيلاسيةاالقوىامنفئاقرواسحة

العماليةوالنقاباتبالشيوعيينتبدأالقوىو@ذهءستروسنر

تحسينأجلمنيناضلونالدذ-كأ)االدين1برجالتنتهىثالطلبةوأ

التزماوالتعذيب(الاعتقالالىكغيرهمويتحرضونالجما@يراحوال

ابالاضربيقيتراوحالذيالنضالطريقالسنين،عثصراتمنذتنهج

لىالضعملتلقدالسلطة.تفضحابتيالبيماتاتونث@روالتظاهر
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أتسنوثلاثم@نا-ل@ثراداستحرباقي@ايمأ@دااليتمنطاالاهبراا،لالرالتين

93اىأغو"با@راىبواليفيانبب الشركات1مص@اعنطاحافد"1@ا-253
يلاو.ردن@وستلااني@ة(النبريطا)اشلانتكالتىا"إلنفطيةاااريةلاحتكاا،

1استثمداواين/1ا:تحاالإلصرايكية فىالمكتشف.النفطامنالكبيرةااتالكضيدا0
خمسيبنمناكثرااغمولا@ىااراباافيه@اخسرتوقدائبلاد.ا

@

راجلاللفا

7علىالاستيلاءمقابل الىلتسليمهاعليها،المختلفالمنطقةمنبهز5
1ييبنلإحتكارا 1

كان.الاامير

عما.افلاغالفترةا(هن@هطي@لةالشعمبايكنوالم
الؤىفااب@ه،اديوا

1عنتتواقلفايمالتقدميمةاسية/1السياا 1نظمةاالا@ضددالالنضدا1 الراج@ية1
1النفوذوا 1

1وامعالااجنبى. 1عدامششعبي@ةث@وارةشهلدتلبلاداان0 936

اوطاوالتالسدلطةاالمي@داصقاتسدلمتالتبى1هىاليةاالليبرااازيةاواالبرا-اقإن
بسببدا@يقهال@يتسمنالمبراجوازيااصلاحيهاامجابرذااظقان
1لرجعيةا"نق@لابداتالاا 1نهايةحتىاقبمتتعداالتى1 1

1الحرب 1االمميةالعدا1 فيمةالثا1
جماهيريةانتفداضةاننتائجهمنوكانسببتهالذيالجماهيريوالمد

1عامفىلبلادأ@قلالممت 9 4 1تطموارت7

ةست@اهتادااي@ليةابالىص

االقو.أتاجاالىأالإاراجنتيناتاق@واخلالطااهمتسداشهوار

يةاللدهكتاتورا
1القوأىيكلىالمقضماهااوانتف@اضمةألاااقمعفىالمحلي@ة الشمعبية.1

5عامبرفى 0 1اداقدا1@4
صتريوسشر،الى1

انىالا@لدا1
"

الاص@ل
1النازية،ااراللاافكماصراسلة،ث

1

واق@اماف@يهأالسدلطمةتسلميلاعسمكر،انقلأبدا
1تسنمدهدابواليسيمةيةعسكبر@اتواريةدكتا 1

1اليةإلاام@برايلا

ابلامق@اكيةالإامي@ر

لثصركاتهاالبلادثراواتكلتسليمومقابللهاالتامالخضوع
اتاااللقوالبكااضىااراايمناط@قامتااوتس@ليما،يةحتكلالرالا.

@

لممةاا

ريوا@ثركةصنل@تاقلدعسكراية.،ع@دا@قلو.عللي@هلا.لتمقييمالاامليركهبة

حقعللى
"

1ع@نب"
شهكتلا.لملاي@ضقإحته@ا@مسلاتبدلغ،اراضااللنفمط@1

اراحتكلااواهكتلاير،اطلايينا)4ا(عس@لىالااصيراكية1نتاجالااكةثرصلت.و@

7على)رابر( 0 الاجنبية.المصمالحعلىالضرائبألغيتكماهكتارالف0
كانوقددهذا.،يوامنداحتىالب@لىايحكمستراوسنرالايز.واما

1همه

1ابكلالااهيركيةأالحالمصاايلةحمدا.ال@فتراةاهذهطيلةلالا@ السبل1
1راق@دثمن.وابكل 1بواليسىدازامحلى@اهمذاحكمهافىاستندد0 1

علىاقيم
تملككانتالتيوبالاساليبالهتلري،الغستابوغرار

ا

المؤسسة
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ختالفنةجا+ا@لمن-"اض،ولاحينبميننالاحتجاجصيحاتاليتتعدا

لملا@ثهامتعل@فميةواقوى
اضطهلاادلمن/ا.ىب@ا@رااغ@وجم@ه@ولريةالخلطيوى

اراجحىاوأعن@فالاموىواقمعتيدااللحر
1ضدد الش@عبي@ةايوإللمنظماتالبالاحزا1

انيباسايعذبونابأاس@يمنس@يلاسجنلال@عنن@ب@اء،اىاضاوافتبراةب@ينزتمصربو

1الشىات@لكتف@وق

1ضلدالدغستابوإاسش@دمها نخبري@ا،ومكنالهعتق@ليئ،1

يوافئلظلاماجنحافىتمتماغتيدالإيتاواعينالهم،اعتقابطدارهمآثدااختفت

1-اضمح نقامدل@وناصن@ا@ضحهتهداهب،يف@ار،الشهلا1
يوسم@اسهاواط@لابنابيو.

اف@الشحب1انا
انامنذادلرالااستب@داالظلمانىيعدااىااراغوابماى

1الاستقلالل@ندايلاين1اوام@نذلاسصبانا.استعصره 1

فىلككطبع@دالسياسمى
1 8 1ئيسالزااعانهااالتىإاتوالطيةال@داكتلااالن1الاا1،1 سنرستروااصا@د1

1تعتبر
تداويخه.طيدلةالشم@بااهقشهددهام@اإشمد1

انريلال@برااعليهااشنت@ه،ثلاثىاجنبىاال@غزاوتعر@تىا@اغو.اراباانا

ا:اىاواوءواوا
1الاااألاالاجنتين.اا ةاالغزاااتلواقداا@لسلحةاتهق@وااطالالشصبان1

1منالفترةيلةط 86 5
1حتى 87

0

اكثرالحربتلكفيالبلأدوفقدت

وخرجامملة..كااتسنواستاللااحتلا@تعراضتو،أنهداسكانصم@فمن
1الةالغزا اطا1

علىارهماارا@اواإهيرالجمدا2امشبسداواام
متقلال.الا@اإية؟ألحراا

1تدلنكات@نولم 1بدر@اا@امؤا@راةالااايهحراب،1 للذ؟@انىلبرايطدااالاس@تمعماير1

1لىا@فيهد/انكلا 1

"

التىول@ىاب@اراذواافىالمواجوادة1الطبيعيمة1اتانرواااار؟س@تثما
1لمحكوام@ةا1عمنهتمنعياانمتكا اك.ن@ذااال@وطنية1

اوام@ع
1اتاا ا@ريب1

"

1الااالمستعصرينافايص@اتحققالهم
0

ئدلقأامقتللن

1ال،القتاافىبيز،)الواةان@جمهوادي@يس،1وار@ا 1

تسدا"الىالى
م

اا

1أحكام
ينالذ@1

جنتين@ىاوالاو،انىيطلاال؟ال@برالمااالاأساستط@اعااواعمقبوها1

1ادلااقتصلاااع@نسيطرةا. بينعالصر،1اأااوبداىغوا.ب@اراال@وطنى0

يينسعسكلا،
1

لسملطة.الا-مناعيينالإقطلاامهنكمةانطااالمطغمةاواالمدحطلدييلأن

1تأثيرأبالاو ض@اعالااهأتدهوأريلظ@هرالبلاد/اعهلىالااجسنبيةاالسيطرة1

أاواب@دممة.عا،بص@ورةالمكاححينااواالالعماواحينالملفلا.اشيةأللطا
م@ع

تلك

اتوتظاهراضراباتالبلادفياوقامتفيةلاهوادةكفاحالحالة

1صا.تصم@نحشىا؟ابقمعجوابهت السنلطة.1

ىوافد
1منالفترءا 9 2 0

حتى
1 93 0

الا@رسكىالسماالريحل
1يلىق@دانية،ي@طاالبراالرسماميلا@امكانالىلشماا. 1

سنافسىالتنداأالى

5@\



ى@ديئ؟واض!@

ذنسيواسوعمة:اول

نست1ر9دا9رن:...الس@

7الممما@: ، مربط.كيلوحرأرا3604
هاف.

ومنالبرازيلالثصرقومنبواليفياالشمالمن

الارجنتين.الجنوبومنالارجنتينوابوليفياالغرب
والقطئالس@رفصبتزرعمتغلف.زراعياق@صادها5

طفي
9لأم ا@بارانحونس@الأسباناخضع53

تخعيتبارزا@ادور!ال@دينيةا@تبشيرأبعثاتولعبتلمبوديتهم.
الأستعمداركى.نلفزوا@شمبيةوطةالمظ

1مليها،أستقلاليةثورةيرلقامت@ه 8 91.

ريالاحطلالراس@برأ5
1

مندفيهايتفلفلالاميركي

لي.الطالقرنانلاو.
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1زمرةاعلى فبىساهمواالمذين1كلالطاوهيأافة..انمخيااواالةالعمدا1
الشعسبايزودالن1هذاارفضلقدت@واريز..!وبضمنهمانلعبدةا((..))ا

يمالين!الامبرواسيادهسياحمموا2ئهزولامحادابةشيتمكنالئلاالسلاحبدا

1ايش@باانشلككل! هىابدالىالصااحربانالاناروثي@دالمبؤانمفى1

1وسي@لة 0

ماذاول@اليه.ايصبو!سداتحققانيم@كنالتىحيدة/ال@و.اانكفماح

@نهبدا.@ادح،الهس@الكفلاحاباهميةالمناضمدونااقتنع

لالراحيطه،يقةالطرا

كللواستنصهرالتحرير،بجيش،1حتماسيلت@قونانهمافلاالعملية

فىىالممقو
0

الااستعمار.الااع@داءالحقيقىالدفالتحما.1ويتشكلائنض@اال1اتون

1 لعنفبا.الرنينماالاارالثوو/1سجردا..عنم@االيسالمسلحالكظاح/1ا"ن1

1أنانعنف.الا.%من بىالراالقمعاابه@ةلمجاستمعصلالعنف1

احةايزااواالااجنبىوالطراد،ىالإاستعملاش
1

1 عنالدكتاتواريةاال@طفيليةآ1

الشحب.اصمدر
يعيشيوبواليفيا.فىلي@ةيلاامبريدا.ا(())الحبةنجحتلقدا

الشعبأأ
ط،هندالك

ا

اسممجناءااامنهئاتافتام..اللىسكب1علي@هيسم@يطرجوافىاليلا
ا

1اللبىيتولخيمدايتفيايقتلللونس@ينالمب، النكثيرارالحيش،اأانشأهلا1اغتى1

حك@ومةمعأ(1()اتطاونوا1)كون@ه@مفىششبهلانهميلاحقونالناسىمن

الجاسماتاصد..أل@ىام@نيختفونايوننقايحتقملوين-اسدات@نهتوريز!

ريز!.@ندلاكأا،ا"ع@لىال@قضساءاابححةاتاسنواثلاثلمد@ةاغللمقتاال@طاصداوا

@فالا.

ااوسطي@عيثمسرناطمصتقلمن

1افىالإارهاب الممعتقثى..1

سانشى..ب@ىتيواشااحرا@نلامعيمتلالأنجملمطبقةاالمظدلصةودوس@ط،

نشي@دانمهودايدد(..الري@دايتفحننمويسمعبمات..انن@او.الجبال

.11غيظار)قارقاير..لثوا.
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لنيستثوريزخط@ابلا@تاينواانمدر)وافلااحك@واممةعنلاتخت@لفيزحكوسلة

بسرمكلة..لحكماهذاسمقوط)ذواقع@تاواضداع،نح@واجمية؟ديمملسهاى.

عثصرةالسملطةفىتمويريزاوظل
0

ا@اع@تةخلاياتجن@بافق@.اشهر

1اواالمعمي@لة،وااليمينيةااصرالعنا 1

الض@باورابقىا.وانشدا@دا،الحدش
لش@عبايسلحوالم@اللدسدلحة1اتئقوااافىاغيةانعدااامناصبهمفىجعيينا

بكوبداغثتةيةيقمأيوالما@ثشرأكية،البمل@دانبااتهع@لاقاتعزيزشفضث

@ل@نظمداتسعة!وتكشفتشحبى،جيشتنظيم@ورافضىبه@أ،يعترفاو

@وزعتوحيناح@رهدا.ركواتهأقيماحابولكرفلتصدريلى@اوابدانتالتقمصية

1ارةالمسفلاا

1يمنصدااواأسب@وعقبلكية،.الإام@مبر الاانقدب1
ا

يزبتويرطلاحا1الن@وا

1لاتخ@اذبواليفيداافىاللقيمينالااميركماذاالىتعليمدات

نةص@ي@ا"تام@اجرا

ية،عسكراصداثاعلى.مقبدلةاالبمدالاان"الطعام،ا@االمؤونمةاخزانث

حكومته..اوززورثاوضاعفيشىءاىوتبدللو

الالاقع
@

الىلجمناه@يبرانزال@تيوالانقلاب..بلام@اسمىوا"الانقلأبا

ستقدةالرجحييبئواالعملاابصلد@راطايرص@إصتصمدعزالاءارهىارعالشما1

وصحبهتواريزارعاوسلاتقل@بى.حكمعنبمدمهاافعتدانهماا
س@فلايرةالى1

ا.اسينااسيلاالااجئلاواوبع
بطدلشنقل@ماممكرلطا،زاممعز

افصةظائرة.طلاي@اما1

خا
ارج

از،لااب@ا@رعشواافىا2ملندايضنلينلمناتالمئلاأإقلىواتسداالبلاد..ا

1ام@لنةال@يةستتماايامثلاثمة/افمايتالهتمااترافىدلجمداهيرا.وظلت لمظاشيينا.ن1

1تسلملهاطاامجم@وعو-@انيروا((.))افن (400)توريزسنافحونالملدا1

ال@ط@ائراتاان@دهماتساامشظمةصيوشسمااابهداأإقايوامواغير،الا)ضدقية

ا:اتابلاأعدابلاااو
ينالمستشلايراا

1

نهارتا.و.ات..الااستخب@ارااكلاويك@اذالإمير

مبنىوكانصن،اخروهوجمفشيئا،شيئاالمقاومة

افمطو.@اي@دإائشبدايىاالطللبةامنعاللادب@قىصيثاطحة،ا@اا

هجماتبوجهمتواصالةسإعداتأنىثمدا@واق@ليملةقمديمةبمس@دسم@ات

فىالمناضليناصد،التفتدوياات..ئر.الطااو.اللمدف@عيةوقصلفابما@المدبداا

الرص@اصأأزيزوابلالقندا.اكوى@اوسلىيرافيقه،جمثالابازايرعشوا

اقملالم1)@)قهائلا:اطنهمر
لو@يددا.اللشىءااقلك"

عههؤلاءيجيلدهائذىاا

1ج@مهبراريةارؤساءايكوانوان بحويو1
1لوندة؟.. السلاحااعطان@اريزتطن1

اسس((.اليوم..إاللهلاطاغيركلالايمو@راان@تائمكمااسس،يدوم

حاسةصمدرهرصاصةخترقت:11الاقداجملمكه..اللنداضليكملولم.

1الةرس@اارئتيهلاأاخلالىا الىالتى@رذهتهااالاباحهاو.القعاواالملمأراا4تا@1

1@\



ترريزحكواممةاعتبرتاليسدالريةاالسي@اسية1القط@اعاتابضىان
1الصغيرةايةاتالبراجو1تمثلاصلاحيةا

مع
@

قياماذيةم@كلاا@انتف@اءا
تفكرانتكماانقوئاهنهنتجذرية،ثواريةبعمليةانحكوامةاهفه

1شصراعانهاضابداحتمدالات 1 لتسلمتنظيمفراصنةو@أش@وارى،1
كانتو/وش!المذمإ*كميوافرهلا.،1لتىا0دااطيدة،إنددايمقر.ا"طرايقاتسدلطةءنأ

1أتىاالظرف1إكذافىتننشطاشنتىاالتق@ديى"ااتالمنظمدا

مناسبااعمتبرتده

الدثوارى.ااصسل1

حر
الثورى.أاراليسدا1كة

ل@قومى.ر،اللليسااورىالثازبال@
اظلصمين((المؤي@د)ا1)عىالشيو.الحزب.ا
.(1(1اللس@وأفييتلمؤيلد)اا1)الشيوا@الحزبا

ترفضوحدهاالمسلحةوريةالثألحركةتوقةاخضماهذاوفي
ف@ائغوبمااللعبة.خداعالا؟ا

0

ف@العسكرايةااتهمعملياااوالوزااظذيننا1أار
ى

1 97 0

5انرالسلاحالقاء1ارافضو،11نتى()اتيموابوابداسممحركتهم،سميت 1

1 ابجلاءمرااركموااطا1لقدوالية.لايمبرايداا"ةااداوامعمااللتقدلم@يةابزاشقياتاعا+اظ1

رب،عن-@اصرالبرهأ.عزا@اخطكانىوالضكلها،العمليةواهداف

الة1واكشمفير،نشحرا
1الماحقمة1ب@ةال@لفرواتعرايضهداالتقديمية1ىو.

ة.الممدس

ال!اااوالالعمدا1امناتقطاع@االاضدايكسبانااءمتطاعاتواريزان

1اراضاكسبافيافشلنها
0

همدإفهميحدثاوانأطذينااالشواريين
تيجىلستر!11

@نإ:هااواق@ل@هاليةيلاالإمبرإحاالمصمداانس@ملفنهإلا
ةرثوأثح@داا:!لجذإهار،ا1

ا

1تغيررايةجقا@تم@اعبية. يةالإاقثنصارواواسيةاااواعيةالاجتملاااتإلحلاقداا0
ةناكلاامراقفه@اهمذهلثلرازيةاىانقواحددات@ال@دالمة.ائقاا

عشدسإريز،ى

"اعلنت

1ان كانانوإيةاليسمتككل،أال@ضواليقية،االمسلحةاات،االقو1

أأاسه@يرالبىايةلم@كوها1انواا،صدفلوافه@اافئثواري@و@نضب@اطاكهشلكافى.

للهالشسطباتسللحلمداؤ@لا.ميمة،تق@ثواريةتك@@انالنايمكنلاته@الاينر

"اتاابالىصاابداتصطندلم

1جعية،لراا 1

تلذباانسمفداحيبناإوالقتنةاتضماششى

ربأ+يحصلون
1امحقاوىاق4 أملةهح@انكصا@ة،ال@ر-يع@ه1

ممتلىتضمال@مص
رفضتكصاة،ادا@طااجعبةاصرشع@ناتضمانتكاانه@احيبنافىالشمم@ب،

ت@بن@ث
ا

1النقدارواذلىجيدا.المةأ 0

1نبر.افعضصرااواالااحدى لتم@اشجصع@لنها.@ىاإتا1
رليرا

اطجكمببرانااوابخيمفىلبا
1الحدا

اتاوالشواااكددوالبلوالنيفيةاللثوارةالإدنى
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تطهيرعمدليةبد11ان@هحينهافيواصرح
1

اناالاا@لس@لح@ة،اال@قوات1

لمة،ا@تحتلبقيتأسميملةاو،11اظراجعيةواانجمينيةالعنداا.
اديةالقيدااص@ب

جهتوالتيالعظيمةالاهميةذاتالمؤسسةهذهفيوالحساسة

بقيواخيرا.الشعبيةالتقدميةالقولىوالىتوريزحكمالىالضربة
نسبةتكونشعبيداامجلساسيشكلانهع@ديدية-أشهرد-يراط

5انية،اعاافيهالالعمداا

جمنيرالممحكمهخراوا؟فىالاذلكينفذ"شكة1
جمت@تروالمالااطلاق،اعلىتتفيذي@ةتصلاحيا.ايةشكمنها؟(@ذلىسجل

لعملى.اقع،ا.لاأوالىاتهاارااقرا
ةبصووت@واريزحكوامةاوزاراءاغةاست@اااوبعمد1اراذااوافي

عجمماعية
@

"،ةاري@يس@ا"اكضراءبوازشاء
1مهمةان.اصرح

ل@حكوافة1
أ@يةاظثىوشاالأ،اعصا1"،اإيقياماا"اجدداي@داةا

سالالىاا
ا

لتوشاليقبتخةاع
1تحققوالمالشواريةأاللااعمداباةطبعداإحكوامةاتقماوالمالوطنى،!ا 1

1

ن@تحرار

1القواى1بعضامتاقدا
0

في@ال@ر:نراريزاك@لوءي@دة
بنزع

ةاالاار@ا.ب@عضملكية
بى

1يلداىأاص@عيةا.الزارا1 0

ل@فؤاء،اواارالصضاااظفلاحين
1عث@رةقام @حه@ات@ويريز،لحكملمطاديةاضمةانتف@ااد@مك@مب@مسدلحفلاح.الإف1

اييلات@اغنرانزوعداالبري@فاافىاوتراامضاوضعداأ@كبقامسمبباا@جيش

قةوتفر.إسلطةا
الذيناالفلااحيناسنيوااقوريزايلوءي@دينأشعمماالنيي

لجه@ايسيطر@يةاولحيةتلمنظملا،اضعينإ@اااأساعنه،اا
1

ووإطلاغنااللزارا
سعةطا@المفلاحين،1هيرصات-ا؟3اطقدولاشاض..ا.ا

حكمضددالرجعيوناجههالو.الدةافعناوقوةاواصبحتعالتقدمة،1اع@د،1التأثير
1تنفيذسهاعة"قتد؟عندامااويزد؟ الملعبة.افىايختلامىإالفصل1

بينهامثيراالتقدمية،بالمنظماتبيل@حكمهذط@ببقىتوريزان

1همذهمننفسه-الواقت1فىاشتناقضنات،و،1نخلافاتا الخلافات1

كعلالىانتم@اعيدمبهىي@كانهةالجذرأية!ااتالخطوا1اتخاذأجيلاكحجة

تشكيسليؤج@لوظلاخرى!ضبإييمد@نةتارافضال@ذاالح@

انلاحواكهأ@حعبيلةالميليشبب@اتشكليليؤخراش.الشصيى،اايابلس

الرضحباستدفعكانتالاعم@ا.لات@لكمثل
ة"يوبسر،عةاس@امالمط1

فىوكان
البرصجوأزيةيمثلنهايواوثورىانه@ليض.نفسهقت11

"
حينفىالوطنبيه،أا

15ائمية!ياالاسبزبماة/ت@مرانتكاائرية)نببرجرااأنا 1

الكلمات.او.الخطبحدودديتجاوزالمافمانهالثورةا)تعميق((ا")
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فىتوفىيز،"عد@ن@لر!،اوفلا.عه@د
اننتصلا-!"صنالإلدالمل@ات1

ا@الىراكىكلتقضىو.الاقتصاحمىالحقلاتوسيععلىستعملحكرسته

مينالإجتماعيةلةال@دا،وااكبةا@ثشر:اتحقيقالىوتسحىالاجنبى،

ىالقواسثلىألىأكزاسلراسناعد@واسن@دالش@ب..أطبقاتكاافنة

)اليسدارية
أ@قوقاماللىواكرالس@1صناعةهنقسصاأمم4.المختلفة1

يجيا،تلدصالشورةاسمميرةتتعمقبانتعهمد،"واجمالمنالحمالىابية.لاغنطا

اللسياسميينااللعتقلينسراحاطلقوا
دائرةضمنبقىريز@انالا.@

ةالملتصق@الاوليغاركيةالقوىنفوذنطداقوفيازى،البرص؟النظام

بملالرضح1تطوراتتراقبلتىاالاجنبى@إالاحتكارى1انمايلبركى
اكتمدالى"ساتنتظرالمنتائجاسبدات@تو@ريزخطؤ.2@تتصمىوانتباه،دقة

بحذانجيرطا.لتنفن@ناخطة،ا
1لقد

1مالؤيطتسدلمهمدايةنىتوريزاعلن أيسىانهاالسلطة0

احالان@ايعملوطنىهونمماوايساريا
الرطنية!الثويرةا

الخطوأتاكلانتوكا
1

ابررمضالكفةصىحكومتهاتخذته@االتى1

1مثركايىمنعنددتأسيماطناجم،عمداال مناجمصنالكةهنصء"التداسمت1

الدراساتصهدواغلاقالاميركية،السلامفرقوطردالضدير،

المركزية.للمخابراتالتابعالاميركي

ضده!عسكريانقلابقيامخطر،بتعللى@ايضاتوريزعهدوتميز

ف@يهلايحلن.مرةكلوفى
ا

لمقوىأ"منفيهلا@يطملبالخطراهذامثلعن

وامثقفمنكسبةدطلبة؟العنامناليس@ارية
ا

@لم،الشو!الى)النزول

يكشفالنشاورهذاوكانالقاثم.الحكممساندةعلىالعهدلتجدد

-

يو
التقدميةالحركةاوساووفيلنشطهوا.القياديةالعناصراخر-بعدما

بية.الحزوإالنقابية

تقم-لمالسلطة،فيتوريزحكومةقضتهاالتيالفتر.ة0وطيلة

1الكثيرةالإل@اركل!.رغم
1

ب@تبليصرويجوك@ا-ق@ابىكاف@متاللتى

تشليلاالبلادهيزانيةابىبجةالنقابيةاوالحزبيةالجماهير

ي@لعملية!..نغظك.كلكا

@ىقإفىنامحلىشييلنجيانمةبه/فى@ا"تورييزكرري@د

حبهمبما-منالإخيرةايلحظةحتىذللفبمغللمومنهالزبىاعي.للاصلإخ

ستهحمكوفىالعمالىمبثلىفبماا،!@إل!ائثمابئانيجمنيوالكلبئ

ماللق!...ذللك!يحقق.لالغبميئينآ،،المر،،؟@مؤااعقابنجىفاللث)وكان
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الحاكمأركلأرسىتفاايو.اتهلاعاارااستخبا1يوكلاطريقمكنا:اريهاأهستشا
فقدانيعنىكانذلكانحينفياوفاندو"تمرد"علىالحقيقي،

والذهبوالرصاصوالزنكالهائلة،بكمياتةللقصديراحتكارها
دولفض@ةا"وا

وال؟بترال@اا

الذىاالواقدتافى،1الفقر،ا@مدديعاائبوليفىاالشعبالقدد-@ان
اللن@ب،بايترغوإنالي@ونالاامبرياااسي@اث@مااشل@حاكمة،اانطبق@ةابنلاءاكان
1أئنخزاتصبإئلةاافاالاكأبلاحاوا 1

امنلفرادادخلكان"حكام،
إثبناء11ا

(145)أثزالايتجا@ب
@

افىارديندا
1 1

نتافكا.الةالبطااام@اا@مسنة.1

1ناؤ،اوالهذا،صراوع@ة..بنسبةةشهمتة جمنلمواليفىأسهااانشحب1
امنطداااوايلةطواتاالسنوان-كااضذىاان@داو،)اوافلااتاات.أدءالداتا@@@اب

لحركةا.فيهدااقمع@تامنلاسمبةامناكثربااسمهاتبط.اشالحك@ام،.؟ابرزا
1ار2اشثو،1فيهداارادوط:ية،اهيرئجماا 1

المجانار..ابهماواقع@تاواألمسل@ون

1كلهذائكالى.يضدا@ى 1 بهاطغ@ااعلىالحبل1تركتانمداوإوفااحكوامةن3

يسرحونفكانواوالعملاء،يسواكىوللباليمينيةوىللةبالنسبة

ويمر.
1جميعفدىاوووانشاحريةبكهلونص 1

البلاد.جاءاى

سنافترةابعمدجلية،اضوارة1اوبلانتتلداريمجب،واق@ف1،1وضحوا

1اعلاذ يكسباأدناف@ىفشمللقد...."الاصلاحيةا"صجها@لبراانمداواوافا1
1تالمنظما.امن/بخااطاانبهالى 1

1اوائنشعبية0 عتواسأسية..السميداأاالقوى1

خلقتوتنفذ..وتصممالوضعتلاحقالدورانفيالامبرياليةالماكنة

الحكومةصورةعليطلتضفياوفاندولحكومةوالازماتالاضطرابات

واذالاستعمارية..للمؤامراتتتعرضالتيالشهيدةالتقدمية

1قراراتايضلا،اطمة@ا@اهفا@لاتصفث 1
نقلابا."اثصدأايةكزلمراااتأاخاابرا

نى"عسكر@ريمص
منذع@لنتااالضبداوواامنزام@راةندفذتهان@د،ه،فااثاضمد

@دي@د..امنبيدالتم@دلممية1ضقوىا؟ستضرابانط1لىالااو@هلةا،لر.

ىالقوواخذتبالتشاؤملآمليفوقعاتالبلاد.فيوسادت

كفةور@تالقسوة.،شديطقاراهدابيةااتال@2اجرااتنتظرالتق@دمبةا

1فبىضلينالمض،.ارإصواا تحرك@تإعلاتسابضعوابعلدات..ابالشاا.اشاانجبلايل1

الضباووتوريز@صردخوسهانخىالجنرالبامرةعسكريةاتقو

وسارعتللجمهورلةرئيسانفسهواعلنالحي،منالانقلابيين

اات@لمااكا
ال@حديد،الحكم2@انل@امسالىا،أسطلابي@ةاوااوأنفلاحيةة11إحماا

بحدوطنيةسمعةاكتسبقددكانتودريزس
سكملىضصبهيهمدناع@فى1اينا
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واعلنالاشتراكية!ادعاءوحتىالاستعمار،ومناهضةالديمقراطية
لثحمتعمار،!أمننا@ةوطنيةأكيةإالثشرا"بانهوصمفهبرنمامجاارافان@دو

اويل)غولفةالامير@البترولشركةمنشآتبتأميموسارع

بعضواص@درالإمميركي@ة-اارةلاادااتحت،بقيتانهلاهعكوامب@اانى(-
ا@ألغتالتيالتثصريعات

النشساووعلىمفروضاكانالذير

مناطقفيترابطالتييةالعس@القطعاتوسحبالنقابي،
منا

الثوارية!1العمداالميةالتمقااليند"ذات.الضدديرعاجم
موقفاالمختلفةاليساريةوألقوىالتقدميةالاحزابووقفت

انهواعلانهالمذكور،الجنرالعاءاتفاشاوفاندو.برنامجمنسلبيا

هاضحا.او،ع@شيةبينتحول
عنافعمداو،اراتحتكاالا.االحلهصااممث@لامن

تقدهالىفيةالبول@بالاوليغاركيه
لمالبلأدفيلإحىالأصهالازجاه)ءودى

1ىنقوالتخدعتكن، التقدمية.0
رجعيما،اليسدالريةا،ق@وا@الشحب1نظرفيبقىذدوا:ااين

عكالمهيمنيناليانكيينعلىتنتفضانيمكنلاالتيالزمرةمنوواحدا

منمنبعثايكوناوفانم@وانالبرنامجممكنايكنلمكماالقطر.

الحه.واصملالشعب،مع؟اصر،اواا@بدايةتتصملوارج@ا@تقدمى،اسلادر

الااملابر-"لش@ب،ا.اثقةكشبالىااتهلفانتكاأسةالمحارااان

اممثطيهأللإرسالالعىابحدولى@صفرأف@ه
يقطرعنالبرالمان،األى@1

ئيسالرااعهمدافىاطيةااديمقراحر@ةإلااتكوننا.يمكنلالبىاالاانتخاباتا
العه!واصمداالشعبحقوقعنافعدا،اام@د.ادر-اقاةبقدشنمقلب-اال@نىا

1اواقف@تلقدا فىاجىءالم@فداالسريعا"لتغيراا"منالااميركيةااأصحف1
مو"ر،افان@دأشااتجاه

@اتهتصرايعحاتعر)ولمسلبياقفا

يكنوالماهمية،أي@ة
افعلاردصولعلىمدايدللى.ص

1

الولوافىاييةالاامبريدااسأ@طالاا@

لاقامتاميركيامخططايحققاوفاندويكنلمولوالبنتاغوناوستريت

قع-أالوافىاي@مل-امداوهوا،تقحدهدايوالمالدني@االمتحمدةاالرلاينات
1اواامهمددة،ائ@حهاامصاايناريةالأستعما1انداوالة1تلكتش@عرعنمدملا ن1

@ية،"لمهأجمةمىنبدل!ا5اع@ليطا!ينقلبانيوشكمعينانظاطا
1أحتراالفجائية،اراوفانمد بأنصمفحاتهاعلىتنوهالا@يركية1الصض1

اانهدااهمكابدايطدألم"المتحمهلرلاياتا.

مئع،1
@

تظهرالتىاالااصملاحيةانمنزعات
1اميركاحكولماتبضىإدى 1اللاتيني@ة1 أنيعقلصلا،!بهاالمراتبطة1

يقطرعنالبلادااعلىتسيطو1وهىة،المتحدالولإيا@تاتسكت
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فمىالئهصاغلائميويدرىالقتلة،1طلطالتي@تحدىدواقفدوعنددملايهينه،

نتصاا،لحظةفىجوههمث
المالمعركةالنجيمداي@درلىكانعليه،ارهم

البنالقاتقررعنضفلصراعب@دايةس@ولىمقتلهأانو@تنته،

جهتو@التىاامالااقزاالاراءيقفىالقاارألاستعماااناواعنتيجتهوصدها

الثممعبثورةبالدميعصدفقتلهقرار..لهيهدألنالناراليه
لبوا

منالانفجاراتثويبعدهايرتغعقصرة،فترة

1كواصلاخرى،1التويرصرةاجيشبيرفويطموجدي@د، المسيرة1
جسمافىةيرالقشعراويبصث،1الاسسطوارية،ا

علىالخدماواادياألااس@ا
ء..سسو!@ا؟

أىالسىام@كاتبفى.@الااساتنهااوااصييووالاختصاارأوءوسىوتنك@ب

احتز.-"الخيوطاوتثس@دأنخطووو@اوتوضعون،تلبنتا@ائراد؟و@أى

سدالعبة..عنتمثيلية..عنةالستلاش
اهم

يرئيسىمناكثرفيه@ا@

1م@نكبيرواعدديةواشجم@ 1

ىقواوالااستخبلايرا@تاعمملاءئدا.ا@زاالاات،االجض

1دةالر،
اللع@بة..1هذهافىغسرهيمناكثر1لمدعالذى1الاسماكان0،0

راتمو

1تموز 9 7 0

1حربتفجرت وترإتبواليفيا،افىالعص@اابات1

جيشبهاقامالتيالعملياتانباءالبلدذلكفيالجماهيراسماعالى

1داعردفجديمد،لمناراغيغااعملمارافعلالذىيرا.التحر الهمدفةاانالماالعا1

الامبرياليونوسارعانتمت.قدبوليفيافيالجلالونبهانعمالتي

الخطرادركواانبعدالجديف،الوضعةم@جابه@الىاليانكيون

1امصالحه@مال@هتتعرضالذىائشلدي@دا 1صملاط0 كاتواقتعلىالثواار1

تهمثحكولنثر.
1ته@مصواسماع.اوا@ الق@دليفيدا.بوافىالنثواريين1كلالى1

ع@بثقلهيضغطالبلادبهتمرال@ذيالسيءالاقتصاديالوضعكان

ا،قمعيوأالإار@يبيوالاا@ا،ا"بوسصهاامنع@ففيضدا.الكاد@ةاالطبقمااتا

لانضماماجدااصلائمه،الحالة1واضىلتقدميمة.ا"القوىااكليشمل

و@الثوارةا،جيشالىانالمندافلباامناجافوا
سجلانبعدالاضىاا

يلامحة.اتنتصمااراأ

1الخطة1اوكان@ت
1

ألمجاالشىااصدي@دة
ا

تطبيقهاءلى@لم@اليونالإامبريا

عسكرىانقحباعقاباافىالحكماتسلماقد)اوكا@نافمانهدوا@المرئيسى

فى
مناقال@واباتصبغد@ةجدي@بمدمالةالمنظامالبلاالسباتقف@(196@يلوالا1
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الديمقراطيازيالبرصالحكمعلىوقضيالتورةاجهضتلقد
اهمها:علهلاسبايب

طريقعنألااميركية،انيةالملام@برياسمحتلحكومةاان1-،
تزيوي@ابحجةلمسلحةا/القوات1افيلتتمضلصانا"المساعدات"قبرال

ليصدابوحكوامةاليةي@االاامبرالافصتكمداأت!الؤاهايبوتمدشالسلاحبما

نه@اراعدابهداايقطراعنفالكاتهانش@اطاوتحديددلميليشياا،اولمة.امقاالى

1تحدد.وهكذااهيرى!الجم@ااااسلمدتصدالكدنتائج هدهامكانيات1

الشحب.اعناغدفلاعاكلتهارا.اتاواقلصتلالدشعببةالمنظمدايت
لميهايوفياعتاقصةنماعنليةىسو،اعىاالزار.االاصلاحيكن،لم-3

لهمتقدمولمصغيرةبمساحاتالفلاحينعلىالاراضيبعض
يتحوللمولذلكالاراضيهذهاستغلالمنيتمكنواولمالمساعدات

1تسنلدالةفحاقوةلىا؟وناظفلاصا 1

القائم.الحكم
مكياتسوىالتنكلمناجمألتأميماتتضناوللم-3

كية،الاسيراالاحتكاويةالدثصرك@اتاصناجماماانبواليفية1ةليضالركهألايو
ايشمملهلا!التاميمف@ان

1فيالانقلابنجحانومنذ الرساميلاستثمماراتسع96،4
قمعالىالتقداميةوااريهأليسااالقوىلاوتعرضمتبواليفيافىالاميركية

1اض@لينالمنلاااام@ئات"إغتيلحشي.و.
1

1الحركة1فىارزينالبا االيةالعما1

وعطلتالتقدميةالاحزابوحرمتالالوفواعضقلوالطلابية

النطاا

حين
1

1اافى@اري@انتواسباالمدكتداتولرااعتقل دوفان@ايهلىيوت@و96

فيالعمالبحقواعترفالام@يركيةالخليجنفطمثركةأممالرئاسة،
ضةاضدف@اءالجمدا@يريوا1ا@سبمنهمحاوالمةفىافنقااالتنظيما

حكمه.كلشعبية

1وافى 97 د@،ن@ميراالالجنرااال@ةبقيدانقلاب@ي@ةا1ا:الةصاقام@ت0

جهب@الاقدفتوإسعةجمداهيريةحركةلكن.
استطاعيواالاذق@باا

تقدميا.منهاجااعلنانبعدال@سلطةتسلمتوريزالجنرال

1افجائيلاامرا1،1تواريزحكولمةمجىءيكن،والم 1

ئقدجيهلي.صلماف@ة-"

1تطو@رت 1

المسلحةالشعبيةا؟الثوارةاام@لاعوانض@وجنصبراليفياالاموو

@المسملحةاالحركة1فشملتانمنذ

1عدامفىغيفداراق@ادهاالتىا 967.

بوجهاذيف@ارابصقواعند@مدا
انحاولالذىال@يفىالبوهالضاابطا.ا
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1بى 9 5 1فتحتشحبيةنتفاضةا.افبح@لىاافىقات2 0

الطريق
وفظرخلقتائتى1يوالاصلاحايى@ديمقراطيةاءات؟جراالا،مندئحد

الاقتصاديةالعلاقاتمنالتخلصطريقفيالبلادلدفعمنداسبة

كانوالحيق.ذلكحتىالسائدةالاستعماريةالاقطاعيةازيةالبرص

بن@اءاكلسنحانذىاالعاهةاالانتخابأتاانونقاالاصلاحاتابرزامن

اميماوتاخاب،نتأالاقصالشحبا
لمناجما.ا

الشركات1بحوزةنتلتى-@اا؟ا

ىازجوالبر.االزراعىاالاصلاحفونواق@االاميبركية،اريةلاحت@،ا

العلاقاتاعلىاللصمدل@أسطريقامه@دى.الله1ىلالجذطوغيراطىلديمقراا.

تسليمالىوالهادفوالتعمق،الاستمرارللثورةأتيحلوالاقطاعية

1لدلفلاحينالارض نقاباتلعبتوق@د،بطىء.تمد@ريجىبشميهلأغقراء1

اكبيردوراالمناجمعمالوخاصةالعاليةالثوريةذاتالعمال
الوعبمبسبب

فيولتجاربهملصفوفهمالجيدوالتنظيمبهيتمتعونكانواالذي
1ضلدادخلوهالتىا.االحايرك 1السلطايت1 العهوداطي@ةاظدكتاتوربة1

1ثورةافىستطايكو!2)وقمدبقةنسد"ا 9 1اسقاور46 لبربرازيةا/الحكوسة1

مواقعهم(.استعادواصاعانسانهواعوالاستعمارانالاالاوليغاركية

1انتفاضةفيالعمالدوركانوقد 9 5 عناضربواانهماذكبيرا2

سقطتايامثلاثةدامتاهليةحربالىالاضرابتحولثمالعمل

فرقوشكملتيةالدكتاتواش1ة"ا.بعدها
لفلاحيةا.@ولميةانعمد"االميمليشياا0

المكاسب.1@حمماية

قيالة@لةقداكصحقيقيةثوريةاقولق@طااليداسكانالميلدانوالكن

امكقابفىنشألالذىالثوارىاالجناهيرىااستيعابواالالنضا

@هىال@وطنيةالثورية1الحركةابيفاالقيلاحهايوكانتإلشوارة.ااارنئصاا

طريقهعنالوطنيةالبرجوازيةاستطاعتصغير،برجواز@حزب

استصراطىديمقرازىصل@بر.فظدامامةيواقاالحياعلىالسيطرة
مناكثر1

واستطاعالثورةاجهضتالفترةهذهوخلالاعوام.عثصرة

معاثررهي@لحبانالاستعصاير
اللوإقعالىافيمدفحهمايةشائبرا@ا

املمادية1

1للشحب 1ذمزالتالدلك!دالمحاملةيوالللطبقةيلىحا@0 الحكومة0
1

عنالمذصرة

واصبحتالشعب
6فيدبرتالتيللرجعيةسهلاهدفا مؤامرة1@4

رالاموزمامالعسكريةالزمرةوتسلمتازيالبرصالحكماسقطت

أخرى.مرة
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بواليفياج@دية

كرسوصمة:لطا
4السكان: 0 0

56ر نسمةر@ا9

5لأالمساحة: بعا.مرمميلومترا1ر.98ر8
وتشيليوبروالثرقمنوالب@رازيلوبارعوايا@ضمادهنالبرازيلتعدها.

الجنوب.منوبادغوايوالارجنتينالفربمن
الاسبانادخول،كلبلعديدةقروظاالأين@اطوريةام@برابوليفياارضعلقامت.

9عامفياليها 535.

.9ه@5عأمفيا@ةمناجم@يهااكتشفت

8عاممنذليةاست@حركةليهاهت@ 5؟82عامحتىتتعررلمائهاالا9؟.0

بوليفار.بخمهوويةوسميتا@بهابوليفارجيوشوصلتعندط
وبوالعروالأنتفاضاتألاضطراباتمنعقوداالأستقلالعقببوليفياشهدت.
الاهيركي.الرأسمالىت@ربازدأدالخارج.،هنوهجماتالاعلية
مئفداك@منوحرمتهابوليفيامنالئربيةادماحليةالمنطقةتشلياغتصبت.

و@3789تثميلي.وبلإو،بوليفيابينالعدودمشاكلتمقدتانبعدوذلكالبعرالى
1وفيشيليضدوبببروبوليفيابينسريةأتفاقيةعقدت 87 بولمفبابينالعربقامت9

،0وتث@يلي
أموكلها.الساحليةوالمنطقةبوليفياهوانىءلتشيليةاالقوات؟احتلت0

قشيلي.قواتامامالصمود@وبيروبوليفياقواتتستطع
فظونالم@حكمالسلطة.اجلمنالعس@ريةوالانقلاباتاتالتمرد@تعاقبت..

الحالي.القرنمنالعثريناتحتىنالليبرالههثمعثصر.التاسعالقرننهايةحتى
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انهماريفيلالق@ا"المختطفلاميركىا.انسفيرمقابلسرأحهماقاط

@

تطش-ا"باسترتس
1الش@عباأ@نضانتصناشاشاش@ 0

اص:واازيلى،الببرا

فشصا.)ات
بتصميم،ملاه،ا؟نحوكاضتسبدأازيلىانبر.مب

كتفالىكتطا

5

خرى".االلاتينيةميركيةا/لأ.اعشعربح
امنبعالرإغدكتاتواريةا"عملاءترصاصا.عتا،استعأا@قد

تستطسعلمانهاالاالكبيرل"المناةقلبتسكتاتازثصرين
وانالصا.ايقااجلمنحياتهكليغيلاشملا،كراسنتىأ"ةشإضو@ااقة-

رإءبهاانبطلهذااسم
وسئاتاغيفارااسملا@جانبالىبثصرفنقشقد

منووالاستقلالالحريةمعركةفياق@سهالذرنالاخرإبئالابطالمن

لبثصرية.ا@دةسطلاص
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سيرركراه،لميولن@1،2لاأتكن)نم
اخذنداهماالشى1ا1ف@قط

رءام@واراا.)ضمشيةا

تقومالتيالدعايةمصاريفجمعنااذانملب:(5120)كانالمبلغانبل

ضمدندا!الحكوممةااب@ا

علديدةهناطقلثمملت9العمدليدايتااستم@تاواائحركمةايوتواس@ت

وحيهدامن-الابمدانأوكاالقطو.امن
هناوامنصل@اوامنظمةابى.وع@اتلمجها.ا

للمنظمةتكونانوتقررد.الوصالىالوطنيالتحررحركةائبثقت

1البدا@مات@قومريةجماههواجهة ملالمطا،نجىإس@لحاللكفاحالمدمماية1

ضلةالمهاللفرقوالمساعداتالمؤن.صعببوتقوموالمزارعوالمدارس

عةمجمووانيطتالمدن.فيالعنيفةبالاعمالتقومالتيوالمجموعات

1افىارنصاالااالدحرابضةانتههمة،1ام@ىخر:ا ي@ف.الر0

اوالحزب،ا"هىنها.كوالاتدع@لحرك@ةا1افذهانالملاحطومن

1لا
ىلاتجروهى"عةالطله0

1ابنتخناأ1 ات.مؤترااواجتماعمات1،1افيتدا،اشقياا1

غمرةفيكفايةونيثبضالذيناولئكيتقلدهاالمسؤولياتهذهانبل

1حرك@ةاوامنا@ملل@وسهنةنلحالم@مهالأسعىا عمادانهملاايدد@مكوينهذ،التحوار1

يانورواجبايؤدونمناضلأينانفسهميعتبرونبلجزازها،ومةالثورة

ا،وانعاتقهم.علىالقى
هم

نشاوويستمرانهواليهيرمونما

الجمماهيرهذهتحريكفيينجحواوانالجماهيرلصالحالمنظمة
تها.شثوافيهامللاسه

الثولرية1الحربباد@الب@ااجلاامناط@هنشمااقمةبىو.اواهكذا
@

فى

ورائهامنيرميكانعمليةيتمموهوماريغيلا)وسكارسقطالريف

1غرةالافىاقه،ارافابعضسلامةضمان
انفسىبس@متهمامهاهتما1

متوقعاامراكانالساحةفيسقوطهولكنهو!سلامتهيضمن

غريبلا.ثاليس

الهلظا"افىابجاا.والقد
ام@ح

االمقضيةهنياعنالص@حفييناةاحد

1اقي@دكلبقائىاقضيةان"اقائلا:للذاتبا( ةرثو،نجاححينألى1انحياة1

@ضيةهيبلالافرادعلىتعتمدلاالثورةانالمهمة.هيليستالشعب

مهمتنانوطليعته.الشعب
ةا@راراشعالالىوابادرابدأانكانت

منوالحثصربنلخاسسةحا@نأةابماشباتحوىل@متناانيواالاولىا

ارهماعما
0

1يبرزافضنل@همابيناهمن
0

1ذدلظاة 1
عننسيدملاصد@من0

دقية.البضفضلتاذاأوالراية،

1اللىاإوسدلهالتىيرسداالته/1.فى" 1عثصرالخمس@ةاالسجناء1

الذين
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كلحتسيو@دالذىا.ه@ولوأالعىيصلل@ا.اناصدبألمكانني@:

حربانالإنصدالر،ادةقيدابروزع@لىلمحفزريمينالثريز.
ستكونالاانصم@اوإا

تنيمسيكوابخقادةاانال!نص@ار،ا.لاقيدايدةستكرنالدق@يلادةارا@لإصة1أهبى.

ا

5افدمابااانصرأعغصرةفبىهمك@فايئعلىسميبببرهنوندقلأ@ف@لنئكاو.
المل@ء

1@م@ن)نداتامداأ@بايأتوقائ@ذيئاأ@اغئكاوفنسى @لدد@.((1

1هذهمننطلاقاوا

فىاللثورةي@غي@لااوضعهداءار؟التىادىء11اللمبا

يهعصلهبمداأالبرازيل

ح
السملاحأالىيفتؤوناليمد،اابعاصمداالايتطدىن@

ن@اوالما!@وي
1ع@امفبىكال@ك9المدربة،اشطااوا بهساق@اماولوبهأن.968

سميتالتىوأذكرفا،سك@اتينلا1التىاالمنطقةااحاشسمون2ز@لائهمع

1ااقدا@وااثمشحيرى.ا،بمالمثلث الفعلارداسةاللدواالفلااحينباائصلات1

يجمعومضىمناطقهم،يجراىاقمد.لذلىاألأغت@اااصنومراقفهم،لديبهم

رونع@ددا
علىألااستيلاءاتعملياافىأبال@ايوارالانصا@

ال.إباولسلاحا1

1قد" 1

1ائتشلاطادى 1

مجصرعاتنبثاقاالىيغيلااش.املابهقامافاى،

الاموال2تصاكووامضتالهاطريقاإسلحاالكفاحازخنتدهعدي@

1اسمهمااعنالمنظمةاتعلنوالمإئسلاح.اوتجمع 0

بدالاعمالاقيداسهاواعن

هر.لإيفة@ر@المذع
هشىع@لىيلدهيضعانسوالبأسبااايستطعلمو"متطداثة.

وكانوهناك.هناتجرىامنظمعةحمكنلياتأنبأأبداأنهر@نهممحد!

1عمققمدنشطتالتى0لمنظماتا.تطدد الحك@ومةاصفرفالبملبملة1

-
المتكروة.ااتالعمليداابهذهتقومالتىاإةاضج@اتحديدءكانيةا.اضحف

شهرلىأ.اريغيلاصاورما@نثهعنشىء؟كللتج@اضسلطاتاسترتوأ

5انىنث@اا.تثصرين
0

@مفحةةاشسيلااع@لى.هجرماواقعا"ضملاص8؟96عامن

1الى1الإخبالرصلت/1رتاثإبنوالا-ودتص امملناضلشوصدواقمدليسالبو1

ةجائزووضعتعتقالهراالاوامرفصعدرتانصمايةثملا،فيالمذكور

1لأعماوبلاذ"عنهعدنو؟يقتدهلمن اواصد،!ارقمالشعب1

1ارالاخباثنايابينومن الصض،اته@انثمشإلشىالمشبرهةا/المحراف@ة1

وحمكدلقتالشلفزيونافىاوشوهددتامك@انكلافىوزسكتلتىا.يرلتصدا@ر.وي.

1مختبففىا.لاعلانلوصاتعلى ازي@ل،لبراالاطاء؟0
0

استطاع
1الشعبأا ن1

1افىم@يقحقيقياريداةظنش@ناطلاكهةإاناكيدد@ش هماشجعااصقثاظبلاد،1
1ىخدى@لنا@ا كماعفواي@ة.ابصلوارةيدةثرا@اعمالانحالزاواالسللطة1

ا2لت1المضال@لةيةارطأان
ى

ئ@د،طلا.الغصبا"يها؟كل@طةاسسا".11اجهزةابهلا.تاهقأ

1بحيثصا 1قدائلاعليهأنايريغيلاعلقن1 ن1
1

عليهااستوالينا1التىإال@غالمبا
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أدتها@ص
ا:

"

ثائقاسايوااينقاشاامةدلههفيالسنب@امنعثصراتطيلةقيمدتها

الرغباتزوايافىنحبهملالاايقضىاناالىمجددا،اننقاشثمصت:،
ير،يكنلمل!ماريغبانة.خسبا،القراراتثرذ@وءلىالخاصة

ازد

5وثصءل زيا.ةجدايندااطيةااقررا-إلبظمة.ت1
ا

منطمهنثلاثبتا.ا؟دتغعثصرا"علىادة

هىحارا:هامتلعتدعى)ضىا
كلوانغ،"الحزب"

ى@
لقد."ةلمبالط

*@
@مىاتاأىا

ت
كأ:لآكاالمث@يقلباناعل@يهبا%)؟ا

اتوعملىءقب،سا@

0قطةاتا/ 1العملهىسيةس،أ،ا1
5

العملهذاغمرةفبىتنبثقايطليعةن1
بذشكيولأنصار.اار-اقيادةالاانصلانهاا.جوثه.مر.فهىادةإلفاه،1

دءاصإ:االقيادةونفتت@ةالسياسبدةوالقبا)ملميةادةالقبازجتيت

،1

اسبالسيلا
1ة إسسكراية.1

منلملأقاوانط
افالاطرمترامىكبلدللبرازإلىىالجغراة)واقعا

1الانبباافيهلدمتنه 1ر@اثأفغنا"اايواجداإءةال@ا.1 اسمكنيها.قالمنمالطفىفة.إكثه1

السريعةاخركةتجعلالتىافسهولاا-اشكبيرةالانهرافيهتتوافر.انكن؟

اوضعاممكة،،ايمرا
تجنبفىأطرقافضلاسمة؟دراا@مةام@امهيغيلاشاما،

التىالمناطقرأ@انواقرارالاقع.إذاامنه،1لتخلصااوقائتطرالي

هىالحكواهيةاتائقواا@دافصتتصركز
فىفمضىلساحلية،.2المناطق0

الجنرأفيةالصفاتواالممراتواالطرقالمعرافةلاقيقبشكلاااست@فىوا

الها.زهالمب

1طةدةتاايغيلااشيه،يعتبر4الم يمتدالذلىالمثاثلتش@ائتىااخيرية1

المصدراهميتها،رغم)و(ساوا،مارا-انا)تىبين

يةثو2ووسا.لسلاحمناجونهيحت@ابناارنصاا.لا.ات.قوالتمويى@"@دنوحها@

بلوغيرها،
"

ضهلاعروالبلاداولووالانتشايرارالاانصااسكلىانقرار

مكانلعفيتحديهرىيبانيجبإورالآللدىإحاكماالجهازوان

شنستكون0/لانصاير1اتيجيةسترانا،اريغيلااطايخفنما:فيه.درجدد

مكانكل.فىأنتخرايبالباعملااسقيامواي@ف،انراواالملديفةافىإحربا

1هنهمثلفيه.ينجزوا.اننيستطيص:
سيتمايمنضايراناننشاطات0

ايضما،جماهيريةنش@أطاتوبصورةصهة.صغير.جماساتشكلعلى

"يصداشان.

اوتتوحدانريةاشثو،المجصرعاتامكان))بلايقرل:\كانلا

ازروابط.بدوناوالابيضفيماروابطبوجودحدة،علىلعلتع@ان

هىمةالم@اقةانهحقبا
يواي@ةالحير.سيبدثانذىأهوفهذاائعمل.1

قهالطا،ا

شعبناافىالثواظية
ا

فناميةص@داقوةتشكيلسيقرارا@ذكطاهو@اوهذا
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ةالمسرمقدمةفييرفرفكعلمماريغيلاضربهالذيالمثلويرتفع

الاستبسال.علىالمقاتلينويحتال@قلوبفيالاملويبعثيلهملنثورية،ا:

طبقبلأ@كمىبشكهللثوريينا.أثريقتفلماعالشبالمناضلافهق

قدوالمبرازيل.فيوالايوضاعينسجمبم@االكمفاحفيالنثوري@ةيةالنظر.

الثوريبالعملال@فائقمهاهتما.دفد"
لقضيةكلهاحياتبمايستكر.الىإ

أجلمنالبرازيليلملكفاحج@ديدةستراتيجي@ةولتطويراكيةالاشترا

الثورةيصنعانثوريكلاجبوافنانأقوالهيكنوالمانتحرر.

يريدكانلقدذلك.منأعمقشيئابهيعنيكمانانهبلشحار،لأمجرد

ارالثوانتظار0تفترضجامدةقديمةصيغمنالمنماضلينالانتشا

كانالثورة.يعلنواانقبلؤالذاتيةالموضوعيةالظروفنضوج

بهأنفسهمااحاطواالذي1المطوقم@نار،ألثواتنقذ؟جدي@دةضيغوضعيدير،

هناسبةكمانتل@هبالنسبةضوعيعةالمواروفالظ1ان

يونظأمالاامبري@ال@يينلعما.ا.الانبعيدزمنصنذلملثورة

0قدكانالارضملكية

واضحابدأوقدالظروف.0هذهانضج

1عاموقمعالمذيالعسكريالانقلابافي 96 جميععلىلقضى4

الحين1لكثةصندلشورةا.ؤاصبحتدالبلاافيمظماهر

ل@ةالمسطوكانتالتنفيذ.ابساووعلىططروحةقضية
يرتطوهي

الكفاحضرورةفرضيةعلىتستندعاصةستراتيجية
1

حربطريقالمسلح*

المرابهزجم@ةمهأاالىجةوالحا.الم@دنيةلرايفية"رالانصنا.
1

العصبية

منانذاكوسيكونا.حيثصا-لانواليدانكيين1ولمهاجمةللدكتاتورية

اتبماعينالاخر.اخوريببئاواجب
ايجمعوأويعبئواواننفسهسلوبالا.ا

لشعبا+جمداهيرومنوفلاحيقوطلبةعمالم@نالكفاحيةلىالض

عامة.بصمورة

شعوبتحر@سانلحقيقةواثزإكهوفهمهالافاق-هذهدفعتهونقد

حدتوانالقلارة0هذهشعوببملىاندإواحدةهو@ركةال@لاتينيةاميركما

انوا،لاشتراكيةيقطر.وسلوكوالانحتاقلشحريرإ.أجلمنقواها

التماسكمنلةطا.فيوهيلاستقلالا،معركةتخوضاناعليها

بأسمهاف@ان@افيع@قدالذيتمرالمؤ،في.الاسهامالىدفعتهالتعاضد،وا
القافاالتياتلل@كل@وكلانال@لاتينية،مير-لاا.لشعوبالتض@المنمنظ@مة،

الشعوبوالى؟اللثوريين1الىتحدثلقد.المبرازيل.فيهائلصدىهنداك

اللتبرلحزبيةا.االاطاراتليالثمورةقضيةيضعولممب@امشر.بشبهل
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صريعالوطنى،التحررحركةرنيسماريغيلاكارلو-

نكوذ.ب@اوئوسداوشوارعأحدفىتو@رية،اللدكقدا؟@صلا@الت
ق

علىكاناراهبانبهوشىانبعد@\،69الثانىتثصرينمنالرابع

لمماريغيلااغتيالهنذانقضتالتىالفترةانالابه.للقاءموعد
تكل

الحكمامكحمانالتىابماإلصوشءط
لتا.انلد0

فقديأصلوانها،ريؤن@

سيضعالكبيرالمناضلعلىالقضاءانهؤلاءتصور
يوجه-اوخدا،

عكساثبتالواقعانالاالمقاومة.لحركةقاصمةضربةالاقل-على

ماهى-بقدربعينهم،اشخأصاليستالمسلحةالمقاومةحركةلانذلك

يمكنلاماوهذاساخط،متذمر@ثمعبنفسهماريغيلاقال-لما

والاغتيالات.بالارهابتصفيته

قادةبرزماريانيلا،سقلىفحالمافعلا.حدثالذىهووهذا

اشنمنلاضلا
اخطاه؟ص@ىعكلىاوسلالاهوانهام@كناااخن@وا0

سيكلا.اسشرإ-

اع.لصرا

1بقيتث صائبنوك1
ي@دالشز@ضة

سترويبداللنالى.أدلنماض@لينا
أحتلالى1

يةلاستعما@ر0ا1الشخصياتاوخطفالسلاحاوأغتص@ابالاذاعات

قهإ@لجريفافىالإنصحا@رعمليداتانألىذلآبالاضا@اتويرايلة،اغدك@تلااا"

1اتاسقوابداالمؤصاةب@ايتالضرلز(تتب@دأتا@@سممعمت فيازيديئ،لبراإسدحة1

يبلأخاتقووقتطحيث"ريبيراداوادىعمليلاترهأاكبكانمعارك

2"ادهلا@تعدا 0
اصدىابدفعية،وائرأتأظطاانل@متسلارجلال@ف"

-
1فى@فشل@تار،الانصاتحل@

ع@ليه@ا.4الضلا0

الاو@ساعان
طرحهااالموض@وعةانةعداتؤكدالبكاتسو@أا

تمقديمحوليغيلاملا،س
0

الكطاح
1

الحكملمحابهةاواحيديىيقاطر"المسللع

1لعسكرىا 1فىالقائم1
0

انتيمماكااقلا%35الانهىالاجورأاناذير.البرا

1عامفى 96 ثقلايشك@اصبحرىالىءسضاراتفعتقددائضرائبأوا4

فىاصر،لمجماا.افاكتاعلىباهضما
ا

فىنل@هلايمبريا"ا"يجنىالذى)الراقت

المؤسسداتاوقبتلعكرل!@ر.سليونلفبد"رتقدربماحداأ.صنويالبلادا.

1الثصركاتاريجيااطدالااجنبيةاالاحتكارية 0

منفاي@دالعد.بداوتدفعازيليةإنبرأ

يتصضسيألسىسجمنأاغف"210،الي@احارهنلاكالإفمثمى.ا@ونالى

م@نهمرالكثه
1الى1 لهوناعتقافهمويستمربرىالبرافت@عذيب1

1تىاية1
0

ونيق@للأ
0

هم.اثاراوزختفىألكثيروتايقتليرلمحماكم،المالى

وتكرس
1الحركة1 المؤ@لةلالصورةهنىقفييرمنأ@ملجهوكماالثورواي@ة0
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الحربواعلنتالوضع.مستوىالىارتفعوامماريفيلارفاق-لارلوس

والاستعمارالسلطةممثلوعادوماوالمدينة.الريففيالشعبية

ارضعلىبحريهالتجوليستطيعون
0

لهميقفونفالثواراببرازيل..
د.صالمربا

السنتينلاتتعدىالتىالماضيةالقصيرةالفترةفىوصد@رت
لوصالمعروف-لارالبرازيلىالمناضلكتبهااضيعوموامؤلفاتعدة-

ابتليتالتىالشعؤبتخوضهالذىالكفاحقضاياتنأولتماريغيلا،

العالمفىالامبرياليةللسيطرةوالخاضعةالدكتاتوريةبالانظمة
البرازيلى.بالشعبمنهايتعلققاالأضىوعلىالثالث،

فيهتناولالذىالكتيبهوماريقيلاكتصمااهموكان

والمهمأتوطرقهااساليبهافثصرحالمدنفىالانصارحربنجالتفصيل

الضروريةادالثصروولالمناضدينتدريبوطريقةالنصيرجها.توالتى

لحربوالمكمل-المفاير-باسلوبهاالشع@بيةالحربهذهلقيام
الريف.فىالانصار

بحصاسسىوضعالذىالثورىالقائدهوماريغيلاان

افىلانصدا@را.
علىلصرتللتى/1ازيل،البر.ب@دأاهلاا@ذىالوهوالمدن1

ارهابيعانونوهمبعضا،بعضهايجرالسنين،منعثصراتمعبها

الحكم.علىتتعاقبالتىالدكتاثوريةالزمرواستغلالوقسوة

الظ@روفتهى+اولىخط@وةسوىالممدينمي@ةاارنصالا.ا:حريبتكنولم

تثيرهبمافهى-الامد،طويلةالشعبيةللحربوالذاتيةالموضوعية

بالماكنةاضراربنتنزلهوبماالجماهير،لدىثوريةروحمن

تخلقالداولة-وبتحطيمها!@يبة)جملاد،افىوالعسكريةالادارية

قوتهاوزيادةؤتوسعهاالثورةلاشتمرارالمناسبةالثوريةالظروف

علىالشوزيةالكوادرتدربوهىجهةمنحولهاالجفاميروالتفاف
بهملتبعثالعاليةالكفاءاتذاتاشعناضربينهممنوتختارالقتال

تبدأ.حيثالريف،الى
ص

ى.الاخرالجهةمنهناكالانصإز.حرب
.-

جبهةلفتحالأستعدادآتفيهاتخذتالذىالوقتفىوكلن

س@ق@الببرازيل،فىالامدطويلة.-الئممعبية*الجربواعلانالريف
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لكنوفىالف2(7ار5)الى1المصمدرةالمكميةاارتفصتا1@68امنال@فتر@
1بلغتقيمتها ف@ق@لى!اثاولإيرناممليو.5

القمدارسى.ودالممداالمستشفيداتفىكبيرن@ىامنالبلادادتعلا

2ارتقددم... 0 لحمجموأر@تاداممع@ات.،لجااالىالمدخوالايريلدلواناغباطا2

88كانالجاهعاتفيالكراسى البطالةوتتفثىفقط.صقعدار@16

اعللىالااراهادباوااشقمعاس@وووويس@لطلجوعااوالفقراواالجهلاوا

الاحتكاريينمنالمركبالحكمهذامنالامرينذاقتالتىالكادحة
للد.كت@اتواريينايينا"الاامديركيينا

1ارضاالىاازيللببراات@عوالصالقمد د)التزدسمماكنوهايكمداحال@عبيمد،1

همشركاؤ،لواليسشصرا،اءاثرإ)منيركيةالاااتااراالااحتكاا
ضلىازي@ليينلبراا@@

1اوعجزتاوسمصة.برفدا"الديشا 1

الثورةانجازا@كنلسيماسميةا0كايتالمحر

التىالسريةوالمناشيرالشعاراتوراءيركضالشعبوبقىالشعبية

اعليه،توزع
@

خطتاهذاففى.\@68اعالمألىاصل،رق:ابدااوانبدد@

لأسهامةا؟المقلااخذتاأغداهالمة.جمذشايةتاخط@وا"ازي@لال@بر.ا1افىالثوارةا

لعماءواارة،جباات/مظاهرافى.ارعال@ش@وااالىاوانز@إلطلابافاجديلدده.

المدنمنوغيرهااولوبماساووفيجانيرو.ريودىفيالاضراباتاعلنوا

داسخط@هم،ت@ذصرهماع@يوانالزارااالالعم@اوااراع@وناالمزبلدىاى،الكبرا
المعارضةصفوفالىالدينورجالوالفنانونالمثقفونوانحاز

متنعا@اوااتوارى.المدكت@ال@لحكماللكش@وافة
فىالسكاذاامنالالوافاااتامئدا

عنانامكماكل
1

اطنينالمو)فالاااوكتبات،ابماالاانتفاامهزالةالااسهام

نتفاالاااقاواراعدلى/1
اب

اا
اسم

1للبطا.ا 1

ا..!اراغيفناالمكبير

1لثلاثمينات،،ا1فهى اقااصتطى1
)امتش@@أوض،أبصادج@و@ةصهوارامى

منالبلادانقاذيريدالجنواداامنف@وجيتب@هوامضي@،ابيلدهامهحسدا

1العمبصنلةاائمطغمةا 1اهتزتاوا)زيدلالبرااتحكمالتى0 1

لىاقصاهااامنالبلاد

1اوه@بمتأه@ا،أقصداإ اوامنجعيةالر.1
تهأاقوئ@هماادارا"

ا

هذهعلىلقضما"ااترايمد

تندحر.لمانهاالاالنصر.تحققانالثورةتستطعولمالمحاولة.

وبقىقاطبةالبرازيلكادحوبذكرهايلهجاسطورةالغارسانقلبلقد

لابيضا،صمانهبدونعادالفارسولكنالامل.فارسالىيتطلعالشعب

الفروسسيةعهدمضىفلقديدويةوقنبلةرشاشاالحسامبدليحملوهو

المحاالىالمناضلينيقدمونيعودوالمالحكاملان
نهميصلوبللم

فانلذاجامعاتهم..وفيعملهماماكنوفيبيوتهمقرببالرشاشات
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4-
اوسيأ@ميةضوقايةهملاراسمةصمواطناى.منع

شص

أومكانايفيموظفلايالتقاعدعلىواحالةونقلطرد
ضصرش5

ةا@القواتمنشخصءسكرىاىانق@لاواطراد

@ى

ا؟
ا

ا

طة.الثصر.ا:اشال@فى4،

سناأسبة.يراهافترةاىوابقداءهارافيةالهالاحكاماعلان-7
للحكم.راضين"المصناسيبا@سيااتاممت@لكفاةافىشمصدا-8
مهكما.

ح
لبلادا@فىمحكمةايةفم-5-اراالتالمراسوما،

5كريةسهأمح@اا@كوممةايبهمت@؟اممالحاقشةهنلا

لاعصا@اوااتاةراا%ن
سى

سينين.أشناصضمداواامماعداامنهماانكامااء@

المحمدوادةغيبراتائسمنلطدانرىاواهكذا
1

1

زعيىبها@يتمتعاصتى
إمحمي@دةا"يةمكراااللدكمتداوارية1امةالح@؟افىابالى-.1ا

منالمددنىالجن@احاامماالحمكلىاقضتالتىاتالصم@لاحيداتلكن.ر@
الى.

لية.للامبوإ،نؤإبى،ا،التقليديينجم@

الاقتصاديةالسياسةفيالعسكرلىارورىالدكتالحكملؤننصلقد
لذيالانفثمهاصنزءاا-اعفشل1هذااناوكالببلاد.واضمعهائتهىا:أجمةالمماوا@

الذى)حلفالوفثمصاللاتينيةاميركافيالامبرياليينسياسةاصاب

اميرك@االثا؟ن،ا@تكران
1

ؤ"-.4يةا؟افزااحجرازيل1)او-@انتبئاللاتيف

سمى-
التفهتعانىءنلإدالباتالتقدم،!)حلف

@ةوالقبقدىالةخم

امنخ@اءستوىالىهبطنتقمدللنقدةانحقيقب
سيماسممةاوتقومج@ا.ر

مةأح@:ا
1تجمي@داساسىعلى

امعانماةالىدىيرولأ@ذىااالالصرإرواتب،ا1

اإءفاتكدااع@دتصلااكأاستمبراابسببالصاملمبتا

1الملعيشة 0

وفانقر1اطا0

اللديونارافممتانهماافداعازيلاللبراميرك@ا1تمن@التىاا"اتاع@داالمسممااو"
انالميزوضعيةلتةولادولار.مليون(5000)الىالبلادعلىالمترتبة

ضهالمفر@وكانالاام@يماالميينيا@@الااهووشرو،بسبباوذلكا!3جاشإلىالت

تصلد/الهزياالمثمالاسبيلاعلىب@لغت،ائقمداشبلاد.اعلى
الىاالقه@وةاتيرا

6لىا1هص 0 0

1فضن@ا1بينمااطن
لال@د-1

اه@اشفىوالااش.مدليون2ار7لىا1

الفا(6)9ارتصمدايرجرى961"7إألاولتثصرينالىانىشتااكانون

1املىتطهت 1ار7اقيمت@اانتوكماة1 غسرافىبينمابرلإارطيون7
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بينيملن.نتوكاالاامبرايالية.للسيط@رء@
مملكصدد@رت،لتى1ا1اسممالصراا

لبراف@لمجل.2طارجالى،احه@اارباتصديرجنبيةلا،1ا1اتاللثصركاتسمحالتى
ةالقوومنحالاميركيةالاستثماراتوضمانوالحصصالاسهمشراءوحق

1 ازيلية،البر.لملارضئىضوجوى،بمسمح.املقياا/حقميركية1الاالجوي@ة1
والننلامكلهالتعليمىالجهازاخضعتثقافي@ةاتفاقيةوكذلك/

1الايدديوالوجىللتغملغل

لااتهوءسسماألىامعدا@تال@ا@ولت9الاامبريالى

الااثريلال@.ابناء11ألايصملها

افيم@االصراعافدائقمة،اراادئةطااالعس@كرىااللحكمب@امالايا.تمضولم

الىالشخصىالطموحيدفعهوساققسمعلىقامانفسهمالعسكريينبين

فيمامتصارعةوجماظاتكتلالىهؤلاءوانقسمالرئاسة.كرسى

أهدافبوجهالمتصارعيننهوضيعنىلاالصراعهذاانرغمبينها،

بكاصلهاالبلادتسليممعارضةأوله،معارضتهموأ،الدكتاتوريالنظام

انالااميركيهة.اد@غالمتح@اتالوالايااار)أسم@معلىاو.اليينالامبرياالى

بضرورةتنعلقتغلفهاالثممخصية؟الاطماعتخفيالتيمعارضتهم

1ريحة،،ايدممتواا"هنخداعار،بستاتواريةال@دكتدااتغطية
1

كتبمديلو
هذهاطلقتفقدذلكونتيجةالخ.أخر..باجراءالفلانيالاجراء

الكتملةفهفىاممختمل@فة.المقابانفسهداعلىالحسكرايدة.الكت@لاااوااتالجماعا

لخ.ا.."محافظة"لثةوالثا"ميةقو"وتلك"،اليةليبر"
اوادترالمقد

الحكماتسدلمالباحتمااحلاماالملدانيينلسيداسميب@ا.ا

ويسلمالثكناتالىالجيشيعيدقدالذيدأ.الليبرالي"الجناحمن
عندماانهأرتالاخلام@ذهولكن.المدنيين!الىالسلطة

السنطةتسنم

للجناحقائداتصفهالكثيرةالدعاياتكانتالذيسيلفا(اي)كوستا
باصدارنفسهالشخصهذاوقامالليبراليين،،منالسهل"

الجمهورية.رئيسبيدالتاليةالسلطاتصرالذي(5)رقمالمرسوم

البلديةوالمجالسالوطنيال@كونغريسسحبحق-1

وحده.بيدهك@له@ااتهناس@لط@ابق@ال@و،1،اوحلها،والتثصريعية

حق-2
يعشوسقفىالت@دخلإي@خوالهابراسوماصددار1

اقسايمهداا.ااثالبلاد1منداطق

عثصرلمددهيمواطنىا.@نالسيأاسميةالحقوقاك@لاب@طاالحق-3

أوانيةالبريالااياتالمستوجميع@ابيةالاذتفااأانينالقوالغاء1او،ات/اسنو

البلدية.
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الحكميدعلىالعراقفيشديدةبضرباتوالمؤامراتالمخططات
لثوا

فىىالمدكتداتو@إالنظامايعيثمسها1الافىمةسطي

عملىالعسكريةالسلط@ةااقمدمتاعازيلالبرا
1

تعمللمسينة.اجر،1ءأت

افد"لعسكريوناوتنشيطها.واتعميقمهااتاقضداالتن@اح@دقتش@ديلدعلىألا

اأثروا
1افبىلس@لطاتاكلجمع

امطاانباجامزيحمناي@ديفم؟
زملائهمامح

اطلقةاسيطرتهمكرستاصراسيمصد@واا/واالمدنيين،اانسياسميين

أغطماعبد"نةالاستعاانبداهلبلاد،كل،1.
1

ينفدونااوامضواالممدنبى،،

مشا
الحراب.باسنةاريعهم
جوهرهاتخفىانااستطداعتيةالعسكر.أسدكتاتواريةاان

الخيانىاممجهابرنداتنفيذخلالهماامفسصات،سنو@اربعمقلم@دا

1ال!بقسوة.نشعبيةا.اهيرالجضارقمعت

ستارتحتجرىنكقكملاأين

الحكماوجدوالق@د.@دستورية"حكوامةبواصجواديروحىخمداعمظهرمن
اعضاؤهكانالصورىالبرلمانمننوعاالبلادفيكورإفا

الطغمةاغرضي@تيوالماخلسلطمة.الموالينبينمنونينتخب

القطاءخداعالىترميكانتانهابلوحده،الشعبخداعالعسكرية

حالارباقتسامفييطمعونكانواالذينالسياسييقمنالمدني

لسدلطة.2افىامالاسهاامنألاسمتفدافىةوا

ع@م@لالقد
0

1نقلاابا يقطرنع@"@691،نيسماينامنالااوال1

نفوذاماماالدوائقاصةازااواإطريقاتعبيدع@لىا،لعسكريةااتواريةالمدكتدا

لاياتالو.
علتدايمةاديةأقتصناسيطرةاتهأارااحتكالتسيطرالمتحمد@ة.@

@الحقوقوااتالحري@ا1لغيتاانبصدلبلااد،ا

ال@شحبابهدايتمتعكا@نأنتى

هذهتمتوقدالسيأسي.المسرحعنوابعدواالمنظماتقادةواعتقل

بأخذوذلكقانونيطابععليهاأضفىلجججالامربدايةفيالاجراءات

مو
!"لمانلبرا"افقة

نحاحعهلىإي@اماربعةس@واىتنتظرلمالانقلابيةوامةالح@اين

العسكريةالهعداهلدةتحديلدامثصروع"انلبرللداا:"الىفق@دمتموءامرتها

لاياتأسااسازيلاببن
تموالال@حاابطبيعةراوعالمث@اقروأف@د،1المتحمدلة.1

)،امج@ددهدةالمثا.قيعتو@
امع

حةامطروانمتكلاالمذكورةااهمدةالمعأانا

جميحالمذكورالبرلمانواقرتجديدها!يجرىاندون1@56عاممنذ

اقتصادهاوتعرضالبلادسيادةمنتنتقصكانتالتيالاجراءات
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1واقام 1

1النظالم حتىعسكريةدكتلاتورية.سس0ا1ظالجمهور@ى1

1وفىملدانى.رئيسجاءحين18@1 8 ا@حكمأض@دثو@رةاهتقا93
مالمدنى@الحكمولكنقمعت.انهاالاالبحريةمنضباروقادها

وقصداصلاحات1ايةيجرىويمكماسبأايةالمبش@بي@قدمانيستطع

ةبقسوقمعتالثورةانالا98@5فيالمسحوقةالجماهيرثارت

وتعانج@خطيرة.اقتصاديةازماتفيالبلادمرتو،ووحشية.

المعاشيةاوضاعهفيتحسنبأيالشعبيشعراندونالرؤساء

ذلنفوأ!وت@مكملغلاللحكم.اتوريةال@ل@كتدااالاسساتتبلدلانالرلنث

اقت@صادعلىالاحتكاريةالثصركاتوسيطزتالبلادفيالاميربر

1اجاانبالى0البلاد1اهنيقمفتاو.دأزيملا،ئبرا
1اتانوالايا1 المانيداضممدةالمتص1

إلااولى.أالميةلطاا،لحراباافى

ثوراتقامتالحالي،القرنمنيناتالعثمشأواخروفي

شأبضابطبقيادةعسكريفوجثورةابرزهاكانتالبلاذفيعديدة

بمعدفيما)اصبعبرستسكارلوسلويسيدعىثوريةافكارايحمل

اتالثوار@أهذهيرالكناقب@لىا(..البراعبى،1الشيوااللحزباماعداتهيىاسكر/

تعانجىالبراجعية/،ااتواربيةاللدكتنأأاقبضةفىلبلاداوبقيتفشم@لت

كاتالثصرومنا@ليةالمالكةالطبقاتمنالمزدوجالاستغلإل

1ئلاواا،فىاقصيرةافترةاعهدا2لااجنبية،ااريةلأاحتكاا عندد@طاالستينات،1

الاالاصلاحاتبعضاجراءولحا.غولارثيدسكىاصلاحيرئيسجاء

رجعي.)نقلابفيأسقطانه

1نجي@نانمنذعسكري@ةد-لتاتوريةوقامت 9 6 وخضع@ت4

ال@ينأفائلكامنذالبدد
هنمثيلااللهالبلادتشهلدالمدموىايراهمايىألىا

ئراث@ااركة/يمباينمئالمبقلساا.النظداامفداقبل.
الااميركيةااتاواالاحتكا1

ببعضللعملللشعبالم@جالافسحولانهكليالهمخضوعهعدمبسبب

1الذىامرالا.ية،لحرأ@ 1تلك1 يقطر.عنتعم@ل،اواجثلهمائراالهدوا1

لحكم.ا،بذالكاحةالاطااع@لىإائبلاد،اخلاثااوعملائهأتجسسهااتشبكا

معالعراقالتقدبريالوطنيالحكنمتجربةجميصاعشناولقد

@هاالتيالكبيرةالضجةزعرفناالدوائر@ذهومؤامراتمخططات

بجثثالريحتلاعبتعندماالدعابيةواجهزتهاالامبرياليةابواق

تلكوأصيبتالمثسانق،أداعوعلى!المعنقةارالمتآمرينالواسيهس

9@؟



فىاال@برازجمهورية
يلياازبرصمة:ولا
7لس@ان:ا 5 2ر7 9ر33 نسمة0

8المساحة: 4 5ر4 1 بعا.هركيلومترا8ر3
وباراغوايوبوليفياوبيروكولومبياوغرباالاطشيالمعيطشرقايعد@ا5

الؤنسيهوغويانأوسوريناموغوياتارشمالأ@نزويلاأورغواممىوجنوباوالارجنتين
الاطلسي.والمعيص
اكلولمنانهارعاا@جنوبية.الاميركيةالقارةنصفتشغلتكادا@برازيل5

ميىووالاحرأشأنغاباتاعظمألامازوننهرشواطىءكلوتقعالمالم.فيرالان@

نوع.فاظسبعةيبلغالخشبمنانواع
السكر.وقصبوالتبغوألاتطنوالموزوالبئال@اكاوفيهاينتج.

والماس.والملعوالمننمنيزالغامالعديدمناجمهةمنويستننربمالماشب.فيهاتربى
1عأمقزيلالبر؟سواضلالىالبرتفاليوننزل. 5 0 هلااستدمأرهاأوبف3

.9ه9؟فيلها3حااولوعينلي-51.

2فيمنهااقساماستعمارالدرنسيونحأول 5 5 طردوعما@برتفاليونول@ن5
"نس@هنثورةول@ن96@فلأ.ا@برازيرمنقسهااد@و@نديونواقتطعباالقوة.

لبلاد
1فودتهمكل 6 08.

9قالبرتفطيةالسيطرةفدالس@انثار" لوراترا@ثبتهامرةلاو@789
9لىالاستقلالواعلناخرى 8 3 ية.البمهوروقامت8861الىملزنظاموقام2
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طارئة.احداثاوظروتلاىمستعدةتكونوانامرهامن

الوضحفيمزدرجادوراتلعبانالثوريةالقوىواجبمنان
الاصلاحىالحكمتساندانيجبجهةمنفهىالبلاد.فيالقائم

كلهاالشعبيةالقوىوتعبىءالتقدميةاجراءاتهتعميقالىوتدفعه

لاانالااخرىالجهةمنوعليهاللبلاد،الامبريالىالتهديدتحدىفي

اليهتطمحكانتالذىالامثلالنموذجهوالقائمالوضعتعتبر

وباعلىدائمانتباهعلىتكونبانيقضىالذىواجبهاتنسىوبالتالى
الشعبيةالجماهيراننكوص،اوردةايةازاءيقظهمنيكونما

يمةال@الحرةالحياةتمبنىاناجلمنالسنينمنعثصراتناضلت
صنفئاتبهاتعدجذرية،لافوقيةباصلاصاتترضىانيمكنلا

القائمةالحكوم@ةتوقفتمأواذابالاقساوو.تنفذهااوالمالكةالطبقة

روللضفوتنحنىانهالىع@تدلبوادرظهرتاوامامالىالنمميرعن

فقط.واحدةطريقالثوريةالمقوىامامفانالرجعية،الامبريالية

تلك
البلاد.فيالامورزمامواستلامالحكومةازاحةهى
البيرووغاباتووديانجبالفيالشهداءمنالافتساقطلقد
واجبمناصبحولقدوالتقدم.الحريةمذبحعلىغاليةضحاياوقدمت

الارجنتيننكبةاوغواتيملامأساةبتكرارتسمحلاانالانالثوريةالقوى

1الملطا1ا1فىرلللدالمهن،غ@ير@ااو 1الشاالث1 1 0

1امؤاتيةالفرصم@ةا@ن 0

اسذن

ومستقبلها.البلادمصيرفيمؤثرةقوةتكوناناجل

فبعضتطرح-.انيمكنولكنمناكثرهناكولكن..

منتهىبيروفيالجاريةالتغيراتتعتبراليساريةالقوى
تحلمكانتما

تمنحالاصلاحية،الحاكمةالبرجوازياتمعكديدنهاوهى،به.
فيتقعالمسلكهذافيوهىومساندتها،ثقتهاكلالحكومةهذه
متشابهة.اخرىقوىفيهاوقعتالتىالخطرةالمزالقنفس

ومع
العميقةبتجاربهالمناضل،البيروىالشعبفانذلك،

بهتاتىقدمالمجابهةاهلالمكافحة،الثوريةوبقواهالغنية،

انهىاكيدةنقطةوهناكالبعيد.اوالقريبالمستقبلفيالظروف

المحىالطبولكانتمهماالحلول،بانصافيرضىلنالشعبهذا
قوية..مدحهافيتلق
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الاجتماعبةالعلاقاتفيلتالىرإ،القائمةالاقتصاديةالعلاقاتفيتبدلالى
فيوتناقضاتصرأعمناكثريكونلاقدالامرانعنها.المنبثقة

لجناحممثلاالقائمالحكميكونوقدواجنحتهاالحاكمةالطبقةداخل
لهذهتحفطواجتماعيةاقتصاديةباصلاحاتالقيامبضرورةيؤمن

ءاجر.الطبقة
للزوال.كلهاإحالمصطهذهتعريضمندلامصالحها،من

1 صإضىاالأتالتبد،ه،1@،ر.ببفىقامأطذى\1ايا@راعن0
@

ؤليها،ت

الاقتصاديةضغوطهمدفعتولقدن.،الامبرياليبورضاموافقةتنللم

ألمت@الاقطارمعت@اريةاتفاقاتعقدالىالقطرهذاعلى
ةرحر

)شةلاا.وا
يباتوزخراةافكبانيلاااتازاإألاسمضفزادفمعمتكمااكي@ة.و

2

1 ه-اش:يه1

فيالتشددالىالبلدهذالبيروالاقليميةالمياهوخرقوالجواسيس
علىالنارواطلقالبلادمنالاميركيةررزصكرال@-اتامت-)اردفطءواقفه

واذاهمضها!واحدةتواسههمياااخترقتالتيالاميركيةالسفن

15وهوالكاملة،سيادتهتحقيقعلىهصممابريروفيالحكمكان

ةالسياسبوقواهالشعبتأييدإبىيدكاناذاتحقيقهعليهيجب

اتالاستفزازوتجددالضغووراستمرارفانواليسارية،التقدمية.

يدابصفشيئاشيئابالبلادويدفعالتقدميةالمسيرةتعميقالىستؤدى

جذريةخطواتاتخاذعلىمةال@@سويجبرالامبريالىالنفوذضن

ه1/لأت@.1تعميقاوع@لىلشعبيمةا،)جملاهيراعملىاكثرفاكثبرا.اادالاأعنتم@اا@ءللىاث

والاستقرا.الامنفيهاستجدالتىالوحيدةالسبيلوانتهاجالتقدمى

الاشتراكية.طريقوهىوالتطور،
بيررىحكمضدالارجنتينفيالتقدميةالقوىوقفتلقد

ىالقوبجانبمنها،تخطيعداورغبةدونوقفت،وبذلكالاصلاحى.

غواتيمالاوفيوالامبريالية.للاءليغاركيةالممثلةالعميلةالرجعية
اوقيدبدونالديمقراطيةاربنزحكرمةالتقدميةالقرىتسانف

التىالحكومةتلكلقيتهالذىالمصميرنفسلقيتانوكانشرور.

القوىكانتفاذاالامبريالى.وانالعفيوجهالشعبتعبئةعنعجزت

عليهافانالمذكورتين؟التجربتينتتجنبانتريدبيروفيالتقدمية

التقدميةالقولىعلىانالبلدين.فيحدثعمامختلفةسباسةتتبعان

دونالاوضاعكشفسياسةتتبعوانقواهاقدمجوانتتوحدان

امامقرددبردونلصاوفاى-:دونصماطللةادتسيمااشفاى

بيتالجماهيرعلىهذهلتكونالبلإدفييجرىمالعلىعواطلاعها
ة
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وتمارسهامارستهاالمىالاقتصاديةالضفووولتحطيمولالدت

ممتلكاتبيرواممتانبعدخاصهالاهيركية،المتحمةالولاياتضدها

المذكورةالثصركةتدفعانقبليضالتصعنوامتنعتالبترول@شركات

6رهقدمبلغا 5 0

الفرائبيساوىالذىالمبلغوهودولارمليون

الماضيةعاماالثلاثينطيلةللحكومةدفعهاعنالث@ركةامتنعتالتى

الحكومة.موافقةعلىصولهادونبتروليهمناطقباستثماروقيامها

الأحتلالومنذالسنين،مئاتطيلةشعبهاتصفقطربيروان

يةرتو)المدممتلا.والانظمةجنبىالا.ان@فوذ؟الدددضتهرلممظأبشرريتنها،الاالسبنانىا

تعددتبحيثالاخيرالعقدفينضالاتهتصاعدتولقدوالرجعية.

وجميعالغوار.وحربالمسلحةوالحركاتالفلاحيةالانتفاضات
هذ.

العالمجةبالامبرياليةيدفعحافزاتكونانيمكنوالعواملالحقائق

الذىالمحتمالانفجارتجنبهحاولةالىاليانكيةالامبرياليةرأسهاوعلى

اىعلىالحكميتمانيمكنولابيرو.مثلاقطارفيوقوعهمنلابد

المعينالحكميتخذهاالتىالخطواتخلالمنالايقععسكرىانقلاب

الشعبلجماهيرالجديدالنظامخدمةومدىالانقلابيعقبالذى

هذهوجذريةيتخذهاالتىالاجراءاتوعمقمصالحها،عنودفاعه

الاجر

العسكريةالبيروحكومةباتخاذهاقامتالتىالخطوات

انهوالنظريلفتالذىولكنالبلادمصالحمعوتنسجمايجابمة

الحاكمالجهازمنجزءابهانتالحكمتسلمتالتىالعسكريةالزمرة

الحالىوزرائهارئيسانكماالسابقة،العميلةالحكومةزمنفي
الخاصالعسكرىالمجلسفيالسابقةالبيرويةللحكومةممثلا-لان

1بعيركا ي@ةالعسم@كروترابهملىتقوكه،1تهنشم@أ.أ0المشىااللحلسرإ1وهواللات@ينية1

1مفذكانوابيروفي.السملحة-القواتقادة

جانبالىسنوات

6اجرا

"

الوقتفيالبلاد*-فيواقاتضادعلةاجتماعية.،اصلاخات
"

نتى@الة

همالعسكريينتعتقدلمنندى-جيلو.صكمعهدي-ال@قوى.الثورية
@

الذيق\

حيني.كحقيق!،.المذكورالرئيسىوعهالتىالاصلاجاتبوجهيقفون

الإجنبية.اتوالاحككالى"المحليةبإلإؤ@يغار-لية.ارتباطه@ثقاملذ-طؤر،كان

قيانمءإلنظامولكن
0

ضالئ:ل!قداقخضها.:9لتىا:الجديدءبرفىلخص

تؤذى-3لأقدانها.كنا@،لجلحكمفميهالمنميا.إلبنيه--فىج@رياطبقيألا--تبه
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اجتماعيتقدمانحازولاجلالزمن،منكثيرةعقودابالائدامديست
رطوالىبيرولدخولبدايةالاالاحداثتلكتكن@اقتصادكط،؟

للاصلاحأتبرنامجعنالحكومةاعلنتولقدتاريخها.منجديد

معسويةتطبيقه،وبدأتعاما،عثصرونامدهالاقتصاديةالاجتماعية

معينسجمزراعىاصلاح
197@عامتحددوقدالفلاخين.مصلحة

الكبيرة.العقاريةالملكياتاخروتوزيعاستملاكلانهاءموعدكاخر

الاحتكاريةالثصركاتجماحالحكومةفيهتكبحالذلىالوقتوفي

الاقتصادفروعمختلففيالدولة@مواقعز،بنت@فيتمضىفازهاالاجنبية،

السمعيةعةوالصظوالتعدينالمناجمصنناعةفيوخاصة
"

وفرضت

القطاعويتقوىالخأرجى،والتبادلصارفا،ضهاءلىرقا،الحكومة
مرار.بال@الحلومىالإقتصادى

الرساميلأمامكلياالسبيلتقطعلمبيروث!الحكومةولكن

افطءلىتحلاناجلؤ*اتهدا.اشاحتكنااتطنانننط،حدافىتنهدا؟ااكأغمالاجنببة
الرساميلمعونالتطترفضلمفهىالللا@يهالخاش-المصادر

ا.

ا@قومية،ومصالحهاانيتهاوقوالوطنيةبيروسي@ادةتخترمالتىبيةإجت

هىوالتنازلات.وليسالاتفاقياتاساسعلىالأنيقومالتعاملان

لهايخططالتىالمشاريعفيا"سا@مةعلىيةالوطضجلالرساهتشجع

مفيدةوشرو@وافضنياتضماناتالوطنيةلنرأسماليةاعطيتوقد

ألوطنيةالرأممماليةأمكاممفتوحالمجالانيعنىلاذلكولكنلها.

@ذهبهتتميزالذ@والطمعالنهمئمباعوا،الارباحوتكديسلدنهب

هوكماايضا-هىخماحهالكبحاذخذتاتاجراظانبلالطبقة،

معالحال
بية.الاجتات@الاحت@

مسبتما.وبقدر
تتخدهاأنتىوالقوأنينوالخططراءاتالا-

"الفارادوسكوفيلا@"الرئشىحكومة
يزدأدالثسكبيةالمصالعمع

وألتقدميةاليسأريةالقولىوتحلنحكومته.حولالخماهيرالتفاف

فانالاخرطالجا@ومنالقائم.للنظام@اتأييفعنوالنقابات

وا@حيلولةالتقدمواعاقةالتخريبفيجهدهاتألولاالرجثيةالقوى

او@ا@ةفيكمرسأتباستثمارالوطنيينالرأسماليينقيامدون

الوطنية
ه

بيروحكومةان
المتحررةاندولمعمتينةعلاقات-اقامت

مبمعقدتهأالتيالتجأريةالأتفأقيأتباتستعينو@يالاشتراكية،
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1 9 6 عام%2ره7مقابلر@1%6بلغ4
01 9 شديد.بانحداراى5

4عامالزراعةفيالعامليننسبةكانتحينوفي تساوى1@0

6فياصبحتفانهاالعاملةالايدىمجموعهن%61ر2 تساوى1@1

1عامالزراعيةالصادراتقيمةوكانتر@6%4 9 5 0

تساوي
96فيفانخفضتالبلا!صادراتمجملمن%57ر8 ر@2%2الى51

الطبقاتشملتالبلادفيمجاعاتوقوعالىالوضعهذاادىوقد

4هناكبينماالكادحة تسيطرالاجنبيةبالاحتكاراتمرتبطةعائلة5

يديزلاالذىالوقتنفسفيالطائبةالارباحوتجنىالاقتصادعلى

الدسنة!افى/1دوالارا(157)عناابيرواناسكانامىنماممديو(12)لهدص

1الاولتثصرينمنالثالثفيالعسكرىالانقلابحدثلقد 968

ولمالبلاداهلمنالكثيرونبوقوعهيشعرلمبحيثوبهدوءبسرعة

العسكريةالحكومةانورغمعنه.واعلنتمانبعدالابهيعرفوا

سيضحمجيئهاانعنبيانهافياعلنتالجديدة
الخيانةلسياسةحدا

بيلوندىحكومةوخاصةالسابقةالحكوماتاتبعتهاالتىالوطنية

جانبمنالاهتمامبعدماشبهكانالاولىالفعلردفانتيرى،

تؤدلمواقببة،قعديدة.اتتغييبراشهدا@ذىااالشعبا
ا

تب@ددغيرالى

السيئةالاقتصاديةالاوضاعفيتؤثراندونالحاكمينبالاشخاص

الشعبية.بالجماهيرتحيطالتىالمزريةالاجتماعيةوالاحوال

منالتاسعفياىالأنقلاب،علىاسبوعينقضىانقبلولكن

كةشرمنشآتالبيرويةالمسلحةالقواتاحتلتالأولتثصرين

البلاد،شمالفيتالاراملإين@ةفيالاميركية"بتروليومانترناشنال"

عثصراتمنذالبلادنفطوتستغلتستثمركانتالتىالثصركةوهى

الحكومةوالغتضريبة!تدفعاولرقابةتخضعاندونالسنين

السابقة،والحكوماتالمذكورةالثموكةبينالمعقودةالاتفاقياتجميع

الحكومةدرتجداقصيرةفترةوبعدالثصركة.تأميماعلنتثم

الاميركية"باسكودىسيرو"لثصركةتعودكانتالتىالاراضى

تبخالتىالاراضىتلكفيالموجودةالمعادنتستثمركانتالتى
2مساحتها 0 هكتار.الف0

1عامخبريفاثاحفان 96 جديدةمرحلةفيالبلادادخلت8

التىالبلادسيادةاستعادةاجلمنالوطنيةالقوىكفاحفيهابرز
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الموضوعيةالعواملبعضجانبالىمميتة،كبيرةاخطاءخلالهاال@ثورية
الصمولامكانيةعنهاوحجبتالانتفاضةتطوربوجهبرزت-لعوائقالتى

لبثبيلوندىبهاقامالتىالحملةقبيلمنواسعة،فلاحيةقوىعلى
1إلاصم@لاحانونالنقلاألظدالايةأ 1اسكبىالزارا1 أ-مشرعدهاللنى1

ةكلبيرامال!ابعثىلقاا

.

بقربحينلمف@كا.اقملويىافى
ا

انالىافةاضلااللارض،اهتلاكهم
الحمللة1

جهتوقل!كانتالارضعلىالاششيزءفيالسابقةالفلاحيةالكبيرة

1شدل@يمدلةضربة
1

1لملاكين1،1@لى 1 مبقى@قدديكنوالدمالااقطداسينااواار@هكبا1

تأثيره"الموتاوالارض"لشعاريعدلمبحيثضئيلعددسوى
اناستطاعالصبغةالاصلاحىبيلوندىنظامانكماالسابق.

المناطقفياماالكاذبة.الامالمنبدثهبماواسعةجماهيريخدع

اشداستخدمتةالحكو@القواتفانفيها،الثورةقامتالتى

القواتضدالابادةحربواتبعتووحشية.قساوةال@قمعاجراءات
عاونتهم.التىالقرىاوالفلاحينوضدالمنتفضةالثورية

الوعلإدمناياالحال،بطبيعةبيلوندى،حكومةتحققلم

الىودؤعاليمينية،الاحزابمعبيلوندىتعاونلقداطلقتها.التى

مصالحيمسيكنلمالذىالزراعىالاصلاحبمثصروعالبرلمان
ولماطلقتكلماتمجردبقىفقدالنفطبتأميموعدهما1الاقطاعيين

فقدالبلادفيالاوضاعتتحسنانم@ناوبدلافعلي.عملالىتترجم

قبضةاواشتدتالوطنىالاقتصادوتدهورالفسادفيهااستثصرى
1اصةإوضاايلأإجنبيةااتااراالإحتكا اسمئ@غملانها1اعدفتضسااوالقطراعدلىنكليةاليلا1

وضائقة@مىءوضعالقطروسادالكادحة.اوجماهيرهاالبلادلثروات

والرشوة.التهريبوانتثصرخانقةمالية

قطرثورةوبكونهابتجربتهاغنيةيروفي،الثورةان

ضدالعالميةالثورةمنجزءاتشكلبذلكاوهىالثالثالعالممن

ا،اوالاسشعملاا

اواهى
ايتيابدداامنذحم@لتلإانهاايضلا1غنيمةتجرمةت@صد

تلكاهدافواختلافقياداتهاتعددبسببوذلكالفشلجراثيم

ونضرالجماهيربيناوعىبثعلىتركيزهاوعدمالقيادات..

حولها،واستقطابفااليهاالجماهيرهذهلكسبالثورةاسباب

القطرع@تهيمنالتىالاوضاعبحقيقةالشعبقثقيفالىبالاضافة

البلادانتاجمن%85علىالاميركيةاتالاحتكاراسيطرةحيثمن

عامالزراعةمنالقومىالانتاجصمةوانوالزراعى.الصناعى

"؟.



6عامفيالوطنى منالواسعةالجماهيرمصالحيعكسبرنام@جا1@4

انفلاحمن،وأالإسمماا
1مبنلعمل،اكلاشتملإا

0

شعبيةةحكواهقي@ام@@

وانجازثوريزراعياصلاحواجراءالاجنبيةالاحتكاراتوطرد

تحقيق
لملبلاد.أ@وطنبيةااادةالسميداااا

جيشاكلهالشعبيجعلانالوطنىالتحريرجيشوحاول

كليضمالبا،ش
اهيرالجمدااا

النثوير@طاالحزباان@ام@امهنطملق@ابتءلآ،للا@زا1

ووضعصنعها.منويكونالجماهيركعذهمنسينمثقالقائد
هدفا

والاحزابوالقوىالشعبىالثورىالتشكيلهذأمنجبهةقيامله

مكونةايديولوجيتها،عنالنظربغضالاخرىالتقدميةالسياسية

هيواحدة،محددةاهدافتسيرهواحداجيشا
التورة.اهداف

كانتالتىالخلافاتبسببنصيبهالالفثم@كانالمحاول@ةهذهولكن

المختلفة.اليساريةالقولىبينقائمة

منظمةهناككانتالوطنى،التحرير)جيشجانبوالى

ورغمللثورة.التحضيرفيايضاتعملالثوارى،اليسارحركة"

وقيادتهاالثورةتفجيرفيالمنظمتينتوحيداجلمنبذلتالتىالجهبىد

علىكانتاالمنظمتينأنرغمالنجاح،لهايكتبلمالمحاولاتتلكفان

1عاممنذببعضهماصلة 9 وحداتتنظيمفيمنهالعومفمت.62

كلعملاساليبفيالاختلافرغمالغوارلحربوالتهيئةالانصار

دالوجواقعتنطلقكانت"الثورياليسارفحبركة"منهما.

كانالذىالوقتفيالجاهزة،العسكرية.والقيادةللحزبالمسبق

لىانيتوا-سوفوالقيادةالحزبانيعتقد"الوطنىالتحريرجيشلا

وحبالمنافسةالىاضافةهذانجفسه.النضالضمنمن
التسلط

تلعبكانتالتىالدوافعوهىوالقيأدةانصدارةاحتلالفيوالرغبة

مؤثرادوراوتلعبللمنظمتينالقياديةالعناصزصفوففيدورها

ع@دافى
م

لائتسهباللت@انئوادات؟اه@صاوااةاوتوحي@دالمنظمتينلاجد،ا؟

1@ع 1ذقفاضة0 96 المسملحة15

9نحزير،1فيالانتفاضةبدأتلقد 6 كانونفيوانتهتآ5

اربعفيداميةمعاركالفترةهذهوشهدتنفسه.العاممنالاول

الاجنبيةوالثصركاتالحكومةمؤسساتالانصارفيهاهاجمجبهات،

الاحتكارية.للثصركاتالعائدةوالمزارعالثصرطةومراكزوالجسور

)تالقواارت@كبتاشهرسبعةمدىفيالانتفاضةعلىوقضي
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اضىالارعلىالاستيلاءلعملياتالمثصرو@غيرالدعم-1
السي@السيمين.ءاسمجة،اامكنئمعفرا"-2
علىمجاناالارضوتوزيعالكبيرةالملكيات@مادرة--3

تأمليم
الااجنبية.ااتنثمركماا1

5-1 0

امملة.اشلاجتم@اعيدةالاحاتاصهبدااشقيألم

إلبهإدحين.لمثلتقدميةحكومهتشكيل-6

لمكيرىفلإحيةانتفاضةالبلاد@صتلستيناتا،بدايةوفي
لتوتحووتوجهها-تستوعبهاانداةالموصالسي@اسيةالقياداتتستطع

أستطاعتوهناك،هنامنعزلمسلحوكفاحعنيفةاعمالالىتدريجيا

علىصلتالانتفاضةتلكولكنعليه.القضاءالحكوميةالقوى
الفلاحينبحوزةعليهاالمستولىالاراضىعلىالابقاءهوهاممكسب

فيوذلكالاستيلاءهذاةبتنر@الاعشرافعلىالحكوصةواضطرار
9عام الارضع@الاستيلاءعملياتفيهانئثصرتالذىالعاموهو963

واسع.بشكل

البلادايموابنلديىبيلرنلدرنداالمهنلدص1ك@انثنلال@الا.اهذه(وافىا

فيماسيطبقهالذىالزراعىبالاصلاحالوعودممطلقاانتخابيةحملةفي
بلعبةيقومهذا-لانبيلوندىولكنالرئاسة.انتخاباتفينجحاذا

بالاصلاحالفلاحينيعدكانالذىالوقتنفسففىمزدوجة.
يتعدىلناصلاحهاناياهممطمنابالاوليغاركيةيتصلكانالزراعى

ة.الكبيرالملكياتيمسلنواز"الاضطراباتفيهاوقعتالتيالمناطق

زبا@مرشحبهاوفازالانتخاباتفيبيلوندىؤضسلفحينوهكذا

افدبروالليبراليينالعسكريينمنمجموعةسخطاثارالاصلاحى

)خراوفيذلكاوكانبيلونرىبيدالسلطةوضععسكزياانقلابا
الاصلاحفيهوعوببتحقيقهذايقوامانمنوبدلا..\@عام.؟6.،

الفلاحيةال@ركةاغرقتالاجنبية،البترولضركاتوتأميمالزراعي

الاستيلاء.عمبيات،علىللقضاءاللىمبحمامات

الفلإحينوببفىوالعمإليابطلبةالشبابمنمجموعةدرروبا.

مابرعانالوطنى؟التحريرجيثىسميتمسلحةمنظمه.تبهوين،الى

.

افيالإطر@منعددبينهمومنالتقد.ميينالمناضلبنمن-جموعبهالقحقت.نج

يرإلتجرجيمثرر--صاعوقداليسارية.الاوساوويالمعروفةالسياسية
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مجتمعنحووطموحهاالدكتاتوريةالقمعيةوالاجراءاتالقاصىوضعها

باسلوبالكفاحالىالشعب،لابناءالجيدةالفرصفيهتتوفرافضل

الاخرى.الصغيرةلآالبرجواز،الفئاتمنيةوجذشعنفااشد

ت@الح@بماافىعتتضإءخاوكيةالاا@اضملكةا،ا،ئطبقةسلالمقا،بقيت.@

فيالبيرودنثممعبلىالنزشالتحالفبحزبتمثلتالتىضهااجنصصختلف

معوالمتحالفتييرىبلوندبرئاضةالشعبىوالاتحادابريستاوحزب

اتجاهاتتبنىالذىالائتلافهوو.المسيحى،الديمقراطىالحزب

اوساطهءفيالصغيررجوازىالبالنفوذبسبباصلاحية

بسببقويةورجاتباهتزازاتاليساريةالحركةواصيبت

دل@لمدوالتالسنينضتنراتمنذتتبعهاكانتالتىالسياسات

خاصةالجديداليسارىالاتجاهوبدأبجدوأهاتثقالكادحينجماهير

حؤلجا/بعلد
اضثاا

لتىاانثواريةاإخظصاتاءنر@،ندولاخثءحملتقنا،كر،فىةواش

فيجديداواسلوباالدلتاتورلىكمالح@تمجاهجديدةمواقفتبنت

أعتبارهاهوالحرصاتهذهبهتببزتمكااهموكانضدها.النضال

العملاكفاتجهتالاولى،مراحلهافيالثورةمن@ودىركيزةالفلاحين

وذهبتصفوفهم.فيالسياسىالوعىونثصروتنظيمهماوساطهمفي

متخذةالفلاحىالمجتمعفياندمجتاذذلكمنابثدالىالمنظماتبعض

واعمالها.لنشاطهاقاعدةمنه

روا-القيتقدالغوارحربضرورةتبثصر،التىللاراءوكان

للارضاعالوحيدالثورلىالحلفةالصبهذهباعتباربيروفيكبيرا

@ئمةلقاا

1الااإبلااد.اؤث 1

ئهواتجزالأصدي@د"ار1)امانقمم@ات

ضعصفيهامأعاملاانالاخرى@ادأ@ا-ارضز*يدة.وعاتءثمجهالى

الجديداليساركانكع@االحركة.هذهقامتعندماالغوار،حركة

فيهبمامرتبطغيروكاتالبلادبواقعالوثيقةالمعرفةالىيفتقر

الكأدحة.بالجاهيرالكفاية

1وفي 9 6 وهىالثورى،اليساررابطذ.فوحيد"تشكلت1

تضلآياسب"ظمةمت
م

لتشكبوجرىاليسماريةالفوأدرمنعددأ

مبىسهبهة%
تمثل،لهاأنيا)رنامجاو@فمعت"يةيروةالهالثورةجبهةلأ

فيوالنضالواحدحزبفياليساريةالقوىتوحيدعلىالعملفي

سبيل:
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تستهعفتأديبيةحملاتالفلاحينعلىتشنكانتفقدالدكتاتورية

فيمةالحكووجعتوقدالثصربهاتأوللاقطاعيينالارضاعادة
مساعداظزفاالبعضبعضهاعنالفلاحيةالانفجاراتانعزال

كانالانتفاضعلىالاصرارولكنعليها.القضاءفىالحكوميةللقوات

مكانفىالانتفاضاتاحدىعلىيقضىانفماالفلاحية.الحركةيطبع

م@ا
فمىولاحقوقتفىتنفجرجديمللالانتفاض@ةانف@لاحوناايهىءحم@

مناسب.ظرف
منها:فلاحيةمنظماتعدةالبلادفيتكونتلقد

المناطقفياسعو،بنفوذيتمتعوهوالبيرو-فلاحىاتحاد-1

للبلاد.الشمالىالساحلعلىالواقعةالزراعية
ذاتعديدةمنظماتوتقودهاليسارلى-البيروفلاحىاتحاد-3

ماركسى.يسارلىاتجاه
ادلىوفيالفلاحينيمثلوهوالوسط-اقليمقرلىاتحاد-3

الو.سطى.الجبالفيمانتارو
النشاطاتذوىمنالمحليونالتجارويقودهاالنقابية-الجبهة-4

السياسية.
اوليغاركيةقمتهعلىتمركزتهرماكانوىلبيبر.ا:المجتمعت؟

بالامبرياليةالارتباووكلوارتبطتال@شلطاتكليدهافيجمعت

فلاحينمنالكادحينجموعفكانتالهرمقاعدةفياماواحتكاراتها.

@المعيشاتمقوامداامهنل!موادمينناعيبزراواجمصا.لليتمالريالابرا@
ى

وبينايضا.السياسيةالحقوقكلومنبلفحسبمستوياتهادنى

والمثقفينالحرفيينمنصضرةازيةبرصامتعتوالقاعدةالقمة

انالثلاثيناتمنذحاولتسياسيةقوىتمثلهموغيرهم،والباعة

كسببغيةجذريةشعاراتهذهمسيرتهافيورفعتالسلطةالىتصل

تنك،محاولاتهافيجانبهاالىالكادحةالجماهير
هذهانالعلممع

فيالثوريةشعاراتهاوعنالجماهيرعنالتخلىفيتترددلمإلقولى

اتالمنلالسيلا
ا

افليهاتتوصلكنانتالتىا
1

معمس@ا@صةصفقاتعقدالى
افطبفةاا

الحاكمة.
ومع

المثقفةالثصرائحتضمالتىالنقابيةالمنظماتفإنهذا

وألمستخدمينالمكاتبوعمالالبنوككموظفىا@مغيرةجوازيةالبر@من

ني@والمدن.فيالجماهيريةالنضالاتفيبارزادورالعبتقد

يدفعهاثوريةجماهيرالاخركطالمتخلفةالمجتمعاتفيكماالطلاب
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ولاالصحيةالمرافقاوللثصربالصالحالماءفيهاينعدمصحيةغير

ملايينوانطبيهعنايةايةبيروفىشخصملايين3حوالىبتلقى

وهناكينتعلونه.ماأقيامتوفبريستطيعونلاأةحةالسكانمن

المدارصتوفرلعدمالدراسةمنمحرومينامىطفلونصفمليون
شخص.ملايينالخمسةعلىفيزيدالبلادفىالاميينمجموعاما

ضدوالجائرالاقطاعىالنظامضدالبيروىالشدبناضلىلقد

الثلاثينات-لانتومنذالسحنين.منضتنراتطيلةالاجنبيةالسيطرة

التىالواسعةالمزارعفىوخاصةفلاحيةلانتفاضاتصصرحاالبلاد
الاضطهادلسببوالاقطاعيين،الاجنبيةللثصركاتملكيتهاخعود

تتعرضالكادحينجماهيرالذي-لانتالبشعوالاستغلالالمتوأصل
اف@اسع@ة@إبأتاضراتإخهسيظاأوائلاسبلااد@فى1تثمد.لف

ى

البوليسورجالالمضربينبينبأصطداءاتتتوجتالسكرمشاريع
الفلاحينبينوانتثصرتالمضرسن.العمالمنالعديدفيهالقض

باشدالسلطاتجابهتهاواسعةنقابيةحركةالمزارعفىوالاجراء

كةالحريرقفانيستطعلمالارهابانالاالقمعية.الاجراءات

اضيالارعلىالاستيلاءالىالفلاحيندفعتالتيالفلاحيه

مفاغتصبتهاانالاجنبيةللثمبركاتسبقالتى
الحركةوكانتهم.

عملياطبقزراعيااصلاحايمسبهماحققتانهابحيثالسعةمن

فرضهىامورثلاثةتستهدفالحركةوكانتقانإن.جوددون:

اعلىاجوشعلىوالحصولبهمعترفضلنىبشكلالنقأريةالحركة
،5

1

ب@والاحتفاظالاراضىترجاع
يةالمزرالاوضاعالغاءواخيراا

اشبههىرالننىالبلادمنعديدةمناطقفىالفلاحونيعيشهاالتى

الرقيق.فبظر؟

صلاتلهاتقيمانالفلاحيةللحركةالطبيعىمنوكان

تفرضانتحاولورهابفهدهوكانتالتقدميةالسياسيةبالاحزاب

يحتويهاالتىرىالةضمنمنوتجعلهاالحركةعلى@ذهطابعها

ولكسنالاقل.علىالسياسىنفوذهااوالخاصالتنظيمىاطارها

باحتلالوقيأرهاالعنفىالثررىبالطابعالفلاحيةالحركةاتسام

لةومىالىالكلاسيكيةاليساريةبالحركاتدفعوالاقطاعياتالاراصى

بهماصلاتهاقطعتذلكعنعجزتوحينالاتجاه.هذاحرفها@

السلطاتاماضدها.اوالوقوفبهاالتشهيرحدالىوذهبت

1 4



فىصغيرةقذرةا-لواخفىيتجمعونحيثا@نالىالريفمن
ضواحيها.

"

استيرادالىالمذكورالنقصاماممضطرةالحكومةانكما

الاحتياجاتلسدالبلادخارجمنوالرؤوالدهنوالحليباللحوم

ة.رالمذكوالموادالىالمتزايدة

اربعينبمروفىالاقتصادعلىالمسيطرةالعوائلعدديتجاوزولا
اتبالاحتكاروالمرتبطةالقمةعلىالمتربعةوليغاركيةاالا.تمثلعائلة

عليهيصملالذىالسنوىالدخلويتفاوتاليانكية.الامبريالية

6الىفيصلالفرد، 0 زيتجاولابينماالفوائللبعض@رلارالف0

ويصلسنوياثولار(300)عموماالريفوسكانالفلاحيندخل

1الىمنهمالكثيرينالىبالنسبة 0

هذاادىوقدفقلى.دولارات

السكانتجمعالىالوقت،نفسفيالمتناقض،الاقتصادىالوضع

اكثرفيهايعيشحيثليما(االعاصمةوخاصةالكبيرةالمدنفى

بمعدلسنوياعددهمويتزايدكلهم،البلادسكانمن%23من
...

بالمائةالسبعينيتجاوزصاايضاالعاصمةوتضمشخص.7ره

7والعمالمجموعمن%50والقطرفىالمصانعمن

صيين.الاختصا

خلق،قدالعاصمةءوخاصةالمدنفىالسكانتمركزان

حاهمتأثيرذاتفيهاتجرىالتىالاحداثجعلاذفريداوضعا
كبيراوزناالثوريةالجماهيريةللنضالاتويعطىالامور،تقريرفى

حالةفىتعيشالكادحينمنالساحقةالاغلبيةانعلمناأذاخاصة

ندمستخدمينالسنوفالدخليتجاوزلاحيثوالفاقةالبؤسمنمؤلمة

4الفنيينوالعمال 5 0

26الاعتيادلىالعاملدخليبلغبينمادولار 0

اءالفقرالفلاحينمنملاييقدخليتجاوزضالته،رغموهو،لولارا،

دولاراتعثصرةبينا-كماالسنوي-لهمصدخىيتجاوزلاالذين

درجةالىبائسفهوالسكانمنالساحقةالاغلبيةوضع

نسبةتجعلذلكعنالناتجةوالامراضالتغذيةفسوءمؤلمة.

@فشيةوالبطالةوالجهلكبيرة،الاطفالبيقالوفيات

منوبدلاالانتشالر.واسعةظاهرةراتوالمخدلالكضعلىوالادمان

لااع@ارفيبمو@العمليبدأونللمعلم،المدارسالىالاطفاليرسلان

اقبيةفىالعاصممةسكاننصف.ويحيثىسنوإت.السبعتتبماوز

1 ،



الحقيقية.ارباحهايحسباوعملياتهاعلىين@رفاوالنعر-لة
الميالاطرافالمتراميةالامبراطوريةمنجزءابيرواصبحتلقد

معتمدةوالاحلاف،العسكريةبانقواعداليانكيةطوقتهايلامبريالية

هذهداخلتقيمهاالتىالدكتاتوريرةالانظمةعلىالاحياناغلبفى

يحمىالذىالحراسةبدرور-للبالانظمةهذهفتقوميلامبراطورية،

استخدامعننفسهاالمتحدةالولاياتقتورعولاالاحتكاراتصالح

الشعبيةاتالثور@قمعفىلهاالعميلةالبلداناتاوصالمسلحةقواقها

واخرى،فترةب@،وهنماك،هناتظهرال@تيالتقدم@يةالنظماسقاطأو

والدومنيكأنغواتيمالافىحدثدمامتواصلةجماهيريةفضالاتعقب

وغيرها.وهايتىوبنما

الجنوبيةالاميركيةالقارةممنالغربىالقسمفىبيرووتقع

التىالعاليةالجبالمنسبسلةوتقطعهاالهضابتملاهابلادوهى
ضيقةساحليةرقعةبينفتفصلالجنوبحتىالشمالمنقنحدر

البلادمساحةثلثياليصالادغالوتحتلالقطر،انحاءباقيوبين

بسببالنهرطريقعنالاانحائهابعضفىالسفريتحنر-لما

فانالبلاداقتصاداماتغطيها.التىةامثيف@والغاباتوعورقها

ا@االواسعة،الاقطاعيةالملكيةاساسعلىتقومالريففيالحلاقات

اتالاحتكاركانتالذىالوقتفىالفقراء،الفلاحينكميوناتجانجه

ىيجرالتىوالمزارعوالبترولالنحاسانتاجعلىتسيطراليانكية

يخضعوالحديثة.العلميةوالاساليبالمكننةساسةعلىفيهاألانتاج

اءسوالاجنبى،المالىالرأسماللسيطرةالبلادفىا@رفىالنظام

الايطالى.اواليابانىاواليانكى
نعلمانيكفىالزراعةعلىالاقطاعيةالسيطرةمدىولادراك

مساحةوتبلغالزراعيهالاراضىهن%60مناكثريمتلكونر.%1بان

1 0 0 الذىالوقتفىهكتارملايينعثصرةمناكثرزراعيةملكية0

93عنالفلاحيةالكوميوناتاراضىمجموعيزبلا كماهكتارالف0

الزراعيةالاراضىمنواسعةمساحاتتمتلكالاجنبيةالثصركاتان

5ملكيتهاتبلغالثصركاتهذهوبعضبالغابات،اهسوةوالاراضى 0 0

3وهكتارالف 0 4وصكتارالف0 0 هكتار.الف0

لزراعةالاراضىاستخدامعنالناجمالطعامن@ىسمببوقد

عواس@بشكلالمفلاحيقهجرةايثىالمواوتربيةالسكروقصبالقطن



مستقلةبيرووبقيت
1حتى 83 برليفياالىبالقوةضمتثم5

واحدعامبعدبوليفياضدالحرباعلنتولكنهافيدرالىاتحادفى

1فىحريتهاتستعي@انواستطاعت كرسىعلىوتعاقب.839

منالعملفىشيئايسهموألمالذينالسياسيينمنعددالرئاسة

شعبهاوبؤسالاقتصاديةوازمتهاالسىءرضعهامنالبلادانقاذلاص

المدقع.وفقره
الاراضىعلىاستولتاوليغاركيةطغمةالبلادحكمولقد

اكتنازسوىيهمهم.يكنلمالذينالعسكريينمنوزمرةالزراعية

المتحدةالولاياتوفرضتالاجنبيةللاحتكاراتالبلادوسلدتالثروات

البلاد.علىوسيطرتهانفوذها

شعبيةاصلاحيةحركةالعثصرينالقرنمنالثلاثيناتوشهدت

ديمقراطىوحكمجذرىزراعىاصلاحاجلمنراءاتا-باتخاذطالبت

كذللثلآ؟الحر@هذهولكنقراطية،الديهتهر،،انشعب-حيمت

تأتلماجزئيةاالاصلاحاتبعضتطبيقالرؤساءبعضمحاولات

البيروفى.الشعبحياةفىملموستغيرباى
جسيمة،احداثبيروفىالماضيةالعئنرواتةالمم@لمإ%@حص...تتا،

بمالشعباحاقتالتياارثاللكواواالمأسيع@نتختلفبخاهرهافيتكن)م

اصاامتدتانمنذالبيروفى
بع

الثصربهاتومضتبلادهالىلي@ينالإلمبراي@ا،ا

ودمائهم.ودموعهما@لادحينابعرقممتزجهثرواتهضصرتىالاحتكارية

اضىارفىالنفطعلىالانكليزقبيزالمضاحدالغيثءخورأ؟وكان

بي@:،
ببشهاسأج@،اد"ءا.

بتروليوم)بيروياتكةلتثممكبافالاءة

إتاا/اءدةإتاات(دمتء-
كا

ةالسيطرثبوته،@تالاسىااش

اشترتحين@ز،1.ا.إرها@محه،ئمبرالتحكبمالبلا!كللى

الاولى،الثصركةممتلكاتمنجزءاكندا(فا؟ا؟)امبرياشركة

-
أكوهبانىبتروليومناشنال)انترلثصركةيال()امبرخضعت

مهمةانتقلتالاميركيةنيوجرسى(فا:اويللستاندرداالتالعة

منذوالأعيركية.اشنفطيةالاحتكاراتالىبيروفيالنفطاستثماش

)حيمالارع@لزلدما
ةرالمذصالاميركيةالثصركةانتصبتعاما،

ختافةا،وماتالح@وسقوووقيامويقرر.بيرور@بالاه:جه@)راا"؟دكض

تستخرجالمذكورةالفترةطيلةظلتفيها
وتجنىهوتصدشالنفط

يحاسبرقيبلبيرويكونأندونذلكوراءمنةا@ا@الارباح

@

@94



البيروجمهورية

ليماصمة:الط
35رن:...الس@ 1ر7 نسمة1

3رالمسا@:.3. 9 أكيلومترا9ر9
با.مر

تشيليوجنوباوبوليفياالبرازيلوشرقاوالاكوادو:،شمالا@دولوهبياتحدها.
الهادكب.المعي@باوغر

ختز،والفضة.والذهبوالزنكوالنعاسوالنف@الغامالعديدتستخرج.

الأسماد.صتصنماعةوفيهاوالمطاكل.والبنالسكروقصبالقطن

بيروفيالانسانعاش.
لوقالهئودوشيدالميلاد.قبلسنةالافثمأنيةمنذ

هتمددة.ضاراتارضها

1فيالايباننزلها 5 3 علالقضاهوبعدشبها.منضاريةهقاومةبوجه1
ارعالمز@بماالمملعلىالهنودالاهاليواجبرالفزاةعلىالاراضيوزعتالمقاوهة

عيات.لافاو

1فيالمعتلينفدثورةقامت 5 بهمجية.قمعت36

9ولي 5 7 واستمرتالهندكي.ا@زعيممارو7توباكقادهاالتيالثورةعلقضي1
1ليكانتواهمهاالهنودضاتان@ 78 0

اغت@لوفالثانيآماروتوباكالزعيمبقيمادة

1عامليآماروتوبادواعدم 78 9حتىاستوتالثؤرةانالا10 783.

1ليبيروواستقلت 8 بوليفار..قادهاالتيالتعريرقواتدخ@تهاانبعد2،1

1فيطرداسبانيآخرومن 8 3 مقاوشهم.سعقبمد4
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البيروجمهووية



 



المناضلينجانبالىالدينرجالمنكبيرعددانضموقدوالاستعمار.

معهميقاتلونوهمالدكتاتوريةالسلطةبوجهالسلاحيرفعونالذين

والشحبالاكوادور.فىمزهنةحالةاصبحرالاستقرا.عدم
السلطةتتسلمحتىيرضخاويستكينلنهناك

5فوالبلادفي 1

والاطمئنالق..الرفاهمجتمعآنذاك.لهستحققالتىالثورية

1 3



دفاعابطوليةمعاركالوقتطيلةالجماهيرضوتضمضاد.انقلاب

الحكاماضاعهالذىالبلاداستقلالعنودفاعاالحياتيةمصالحهاعن
الاميركية.الاحتكاراتوامامالاستعمارىال@نفوذامامالرجيون
درلار،(200)ىديتع@لااحررالاكوفىالسنوىالفرددخلان

لتواستوالعالم.فىالمعاشيةالمستوياتاوولمنواحدوهو

مناع@الاجنبيهالثصركات
المعادن،-لمامنوغيرهاوالنفلىالنحاساجم

اعيةالزرالاراضىداصمنالهبهتاراتالافعلىايضاالثصركاتلتاستو

باحالارمن%16سوىعلىلت@لادورا،والاكوالقطر.فىوالغابات
يصفىلاونفطهافيها.ال@عاملةالاميركيةالنفطشركاتتنالهاالتى

توجدمصافالىالخامالنفطترسلالثصركاتهذهانبلارضهافى

الاكوالرر.فىفنيةعاملةطبقةق@ياملتمنعوذلكاخرىبلا@في

يستطيعونلاالسكان-من%80يشكلونوهمالفلاحين-واغلب

ب@الغة.بصمعوبةالاللصعيشةنىالا.الحدعلىالصمول

شباووفىعسكرىبانقلابانتهتالاخيرةايبارارئاسةان
1 97 ىالثورالمدلقمعالانقلابجاءوقدالعرفية.الاحكامواعلنت2

كبيراضغطاشكلوالذىراايبا@اماياوتصاعدنماالذىالجماهيرى

بعثتهابسحبالمتحدةالولاياتمطالبةالىالسابقبالرئيسدفع

المشتركللدفاعريو،حلف@اتفاقيةوالغاءالبلادمنالعسكرية

1عاممنذالمعقود 9 مجلسىداخلاشتدتقدانمعارضةوكانت.47

واشتدادالجماهيريةالنضالاتتنامىوعكستوال@نوابالشميوخ

الدكتماتورية.بوجهالسلاحرفعواالذينارالثو.يشنهاالتىالحربساعد

فيمسلحاكفاحاسنوات،هنذيشنونالاكواثرريساريىان
اطلاقمقابلالسجناءرفاقهممنعثصراتانقاذفيوين@ونالمدن

فىتقتصرلاالشوريةوالحركةالحكم.رجالاتمنالمختطفينسراح

ساطااوشملتايخهابلفقلىالمدنيينمنالثوريينعلىالاكوالرر

فوقفواالبائسةالشعبحالةترعبهمالمذينالكنيسةرجالمنواسعة

السلطاتجابهتوقدالمست@عمرين.وبطردالشعببحقيطالبون

جمعيةفىانفسهمفنظموابالعنفالدينرجالحركةالدكتاتورية

اتالقراروتتخذالااجتماعاتتعقداخذت"التأملاتفرقةلاسميت

الدكتاتوريةضدالعملعلىتحثهمالشعبلابناءتوعيةبحملاتوتقوم
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منهمالشعبيلمساندونالبلادرئاسةعلىالحكاموتعاقب
فىالاكوادوردخلتحينفىضية،المعا:الهاصفىتحسناى

المذهبيةالخلافاتواستعرتلومبيا،وكوالبيرومعوحروبخصومات
اضطراباتالبلادوسادتالمواطنة،حقوقمنالكاثوليكغيرفحرم
الزهرةفرضتهممافر،دكتاتورىارهابىباسلوبالرؤساءوحكم

ينجحولمالكبار.الكنيس@ةجالور@الاقطاعمينمنالاوليغاركية
1فىالاالرئاسةتسنمفىالليبراليون الحربمنعامبعد89،5

ا

ابناءمنحمعالدولة،عنالكنيسةبفصلالليبراليون
"والصحافةالفكروحريةالدينيةالممارسةحريةالشعب

1وفى 8 0 9

تستخدمتكنلموالتى@يسةالعائدةالاملاكجميعصودرت
افاضرتحتالكبيرةالاقطاعياتووضعتمباشرة.التعبدلاغراض

الصحيةوالمؤسساتالعامةافقبا"اهتماماالبلادوشهدتالدولة.
والتلفون.واللاسلكىالحديدالسككطرقومدتوالتعليم

.

وتعاقبالحكمعلىعسكريةزمرةسيطرت19@5وفى
والقمع.الارهابطريقعندهمو@فرضواالذينالرؤساء

الانتخاباتطريقعنالسلطةتسلمالليبراليوناستطاعوعندما

4عامفي منطقةمنهاواقتطعتالاكواثوربمهاجمةالبيروقامت@\،0

اوضاعفىاصلاحاتبايةالقيامينوىالمذكورالحكميكنولمكبيرة
بماالشعبية،القوىمنواسعةم@عارضةتشكلتفقدولذاالبلاد،

4فىالثورةوتفجرتالشيوعيين،فيها الليبراليونارادعندما1@4
الرئاسةالىاوجاءالمذكور.العامانتخاباتفىالسلطةفىالبقاء

جاءتالتىالشعبيةللقوىالمجنظهرقلبالذىايبارا()فيلاسكو

المحافظين.دعمالىواستتدبه

1وفى 9 4 1اوفىايباراعلىالجيشانتفض7 9 4 يتاص8

فىمعتدلايكونانحاولالذىبلازا()غاووفأزالانت@خابات

1عامحتىوبقىسياسته. 9 بالرئاسةالمحافظونفازعندما56

ضئيلة.باغلبية

1وقي منرئاسةمجلسوتشكلعسكرىانقلابقام963

الجماهير@تعانىعسكريةدكتاتوريةالبلادعلىفرضواجنرالاتاربعة

فىىاخرمرةايبارااعقبهمثموالالامالماسىمنانواعاتهاوولمن
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لورا@وهجمهورية

مميتوصت:الط
نسمةر@ا877رالسكان:...

67المساحة: بعا.مرمميلومترار.073
والمعيكلالبيرو،وجنوباوثرقاكولوهبيا،شمالأتحدهاء

فىالا.ا@ادممط
والقطزوالكاكاووالبنالموزيئتجزراعي.الأقتصاد.
هنهاوينتجالفابات،تفطيهاالبلادمنكبيرةبزاءوالرز.

والنفط.وافضةالدهبويستخرجالغشب..

الاسبانىالفزوقبلهنديةامبراطوريةالبلادليتوص.

أجمقب1لألدلا
لىبيزارو(فرانسيسكوقبلأمنلهااممتثط

1ليالاسبائيةاثراتنزثها 5 ااراضيىوالتسمت.32

منزاة.لبلمن
9ليالاسبائيةالسلطةكلرداصدلدا 8 @مع.09

1ويقادته.واعدمبمسوةالتمرد 8 1 0

الاستقلالالشعباعلن

لية.الأست@القودعلاسبانيااجهزت2؟81ولياسبانيا.لي

1لي 8 2 رتفعروالبيروممولومبيامنالتعريرقواتدخلت1

1ليالبلاداستقلالواعلناكوادور. 8 منكلوحاولت.22

يىلافنزوالىضمتماول@اليها.تضمهاانوكولوهبياالبيرو

وافسعبتالاستقلال.بطل)نوليفار(رغبةحسبوممولومبيا
1في 83 التام.ااستقلالهاواعلنت0
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ووادالا@جمهووبة



 



عنالماديتالامداداتومنعهاديمقراطى،سلامحكومةاجلمن"

امفاحعنبامفأرالضحر-لةفىلاعضائهاالامرواصدارهاإلانصار
/

"

لموالانصارحرممةتفككتلقدفادحة.اضرارابالحركةانزللمسلح
الثائر@وغلاسىالمناضليقودهاكانواحدةجبهةسوىهنهاتصمد

بر

السلمىالسياسىالحملفىالشيوعىالحزبانغمرحين

الريف،فىالمسلحامفاحاسترالبرجوازية،الانتخاباتفىوساهم

المؤسساتيهاجمونايضا،المدنفيالدمليبدأواانالثوارواستطاع

مقابلسرا@ماليطلضالمعروفينالاشخاصويختطفونالاجنبية

الخ.السجناء..رفاقهمعنالافراج

ه-



بالتنديدالقاضىالاميركية،العولمنظمةفىالامير-ليةالمتحد@

كور،المةالبلدمعالدبلوهاسيةالعلاقاتلقطعكمقدمةاموبىبالنظام

)حركةاليسارىجناحهوشكلالديمقراطى،العملحزب"انشق
ىالجمهور)الاتحادالمعارضةفىبهاولحقالثورى(اليسار

هذهبهتوقدصالفنزويلى.الشيوعىوالحزبالديمقراطى(

المظاهراتعلىيطلقالرصاصكانحيثالثممديدبالقمحالجبهة

وغيرهم.والطلبةالعمالبهايقومالتى
6عامالشيوعىالحزبوقرر الحزبمنظماتتكييف1@1

والصحافةالنقاباتطريقعنالمثصروعالنشاروالعمل:منلنوعين

فىوسبعةالشيوخمجلسفىعضوانله)كانالبرلمانيةوالدعاية

والتصدىالقمععملياتلمقاومةجديدجهازوانشاءالنواب(مجلس

لها.

حكومةعطتالمقاومةالكادحةالجماهيرنشاورتزايدوازاء

ميدانالىالعاصمةوتحولتالدستوريةالحرياتبيتانكور

الحكومية.القمعقواتوبينالمناضلينبينوالمعاركللاصطدامات

المدينةعلىكلهاالمعركةكاهليلقىلاانالشيوعىالحزبقادةوقرر

الفالكون.الساحلية،الجبليةالمنطقةالىالمناضلينمناعدادافارسلوا

اندرجةالىتأثيرها-لبيراالانصار،-لانمنعديدةجبهاتوتكونت

المسلحةالقواتخضوعيعارضوناخط@واالجيثىضباوومنعددا

اياروفيالاميركية.الاشتعماريةوالسيطرةللنفوذالفنزويلية

6وحزيران و)كاروبانو(البحريتينالقاعدتينفىتمردقام1@2

علىوتطلانالشمالىالساحلعلىتقعاناللتين)بويرتو-لابيليو-(

الضباوومنعددواستطاعالحركتانسحقتوقدواماريبى.بناما
ار.الضبحر-لةوالالتحاقالافلات

نشأتاذذروتهاالانصارونشاطاتاعمالبلغت1@63وفى

جبهاتمختلفاندمماجبعد"الوطنىللتحريرالمسلحةاتالض،

بعدفيماسميتواحدةقيادةوتحتواحدةتشكيلةفىألانصار

قويةبضرباتاصيبتالحر-لةومنالوطنى،..التحريرجبهة"

انرغماشدهعلىاستمرالكفاحفانالريففياهاالمدن،في

والثصرطة.الجيشمنالمسلحةقواتهاكلهناكحشدتالحكومة

ضارالىالشيوعى(الحزب)قيادةالمد@نفىالقياداتتولومن

*9



علىيقدمانالحكميستطيعولاوالفقر.والمرضالجهلاوحال
يقضىاوالقائمةالاجتماعيةالعلاق@اتتغيرجذريةخطوات
انهرغمالبلاد،اقتصادعلىالاستعماريةالسميطرةعلىحاسمبشكل

1فياقى 9 7 عامفيالنفطمنش@اتبتملكيقضىقانونمثصروع1
1 9 للثصركاتالممنوحةالامتيازمدةفيهتنتهىالذىالموعدوهو8،3

البلاد.فىالاجنبيةالنفطية

فنزويلافىوآسعالنفطلتأميمالمؤيدالحيارانويبدو
منرةاوساطا@الشدعب-جماصرجانبالىويشمل-

النفطشر@لةعملياتبتأميمالعراققيامفعندالوطنية.البرجوازية

1حزيرانفىالاحتكارية 9 السياسيةالشمخصياتكباراصد@ر7،3
الاحزابوزعماءوالن@وابالشيوخمجلساعضاءمنالضقدمية
العراز،لموقفتأييدهمعنفيهاعربوابياناوالنقاباتالسياسية
اهميةيتخذالاحتكاريةالثصركاتمنبلادناموقفانواكدوا
الفنزويليينوانكلها،الوطنىالتحررولحركةللعراقبالنسبةقصوى

فيالعراقبهاتحلىالتىالوطنيةالروحبنفسمدفوعونالتقدميين
تضامنهم-عنيعربونإلاجنبية،للاحتكاراتالعنفوانىتصديه
(12)البيانوقعوقدالحاسمة.الساعاتهذهفىالعراقىالشعب

وعثصراتالنوابمجلسفيعضو(30)والشيوخمجلسعضو
التقدمية.والشخصياتالحزبيينالقادة

عافيفنزول!فىالقائمالليبرالىالبرجوازلىالحكمنظامان

الثوريةالحركةفانولذاالبلاد،فينجريةتغييراتاجراءعن

الص@ولاجلمنعنيفةنضالاتتخوضتزالماوالطلابيةالعمالية

دللوجوالحازمةالم@عارضةطريقفىالبلاددفعاجلوهنحقوقهاعلى

هذافيها.الاستعمارى
اليساريةالسياسيةالحركاتانالعلممع

الوحيدةالقولىهىليستالسلمىالسياسىالكفاحتمارسالتى

صصرحا@حركاتالستيناتمنذكانتففنزويلاالبلاد.فىتعملالتى
الحكو@زانمنالرغمفعلىلها.طريقاالمسلحالكفاحانتهجتثورية

يسيطرونزالواماكانواالاوليغاركيةالطبقةاعوانانالاازيةبرص

القمعبهالاجهزةفىوخاصةالحكومى،الجهازفىمهمةمناصبعلى
مثلا.كالث@رطة

1ومنذ اقتراحفنزويلاحكومةايدتعندما96،0

@\



باصلاحاتوقامواالفنزويلىللشعبجيدةمكاسبمواقدالديمقراطى(

دفعالاحتكاريةالنفطشرك@اتعلىفرضوالقداساسية.
من50%

لل@عملالعماليةللنقاباتالمجالوفسحللحكومةالنفطعوائد

سكنيةمشاريعوشيدتل.العىمصالحعنوالدفاعوالتنظيم
الزراعةفىالاستثمارعلىالرساميلوشجعتوتمليميةوصحية

القوىدفعالذىالسببهىالاصلاحاتهذهوكانتوالصناعة.

علىفرضعسكرىانقلابطريقعنبالحكمالإطاحةالىالرجية
كةالحرودحقتالعلنىالعملالاحزابعلى@حرم-ارهابياحكماالبلاد

اقيخرمال@كأبتوصالجاصعاتواغلقتالنقابيةالعمالية

وذهبتالطلابية
الثرية.والفبقةانحا@ء4نغالزمرةجيزبإلىكلهاالنفلىعائدات

1وفى 9 5 بعضالىب@الاستنادالشعبيةالمعارضةاستطاعت8

فىفازثمالرجعىالعسكرىالحكماسقاورالليبراليينالضباط
سالرئبالعامنفسفىاجريتالتىالانتخابات

بتانكورتممابقال
بهحزتحالفوقداعلاه.فىذكرهاالماربالاصلاحاتقامالذى

واقيمتالمسيحىمقراطىالديئالحزبمعالديمقراطى(العمل)حزب

البلادفىاجرىقدو.الوطنية.البرجوازيةحكمتمثلائتلافيةحكومة

1عامفىبرجواز؟@زراعىاصلاح الحكومةتوتعرض@..964
@

عدةالى

عسكرية.أنقلانجيةلاتمحا:
الولاياتتنهبهالذىالرخيصالنفطمقبحراظبتفنزويلاان
كالحديدالاخرىالطبيعيةللثرواتكبيراوصشودعاالاميركيةالمثحدة

والمحىوغيرها،والبوكسايتوالاخشابوالذهبالحجرىالفحمث
السيطرةهذهرائ@ا،وتنعكسالامير-لية.،الاحتكارات-عليهاتسيطر

منحالفىيعيشونالذينالكادحينحياةعلىنهب،مز،تعنيهرما

فىعاطلالف700)صفوفهمفىالبطالةوتنتثصروالفاقةالبؤس
والمدارسمعاتالجا.خريجىمنالعاطلينعددعامكلويزداد(\@68

عث@راتيشوتصالمهنية
1

الصفائحمناكواخفىالعوائلمنالالوف
الاكواخهذهمناحزمةالكبيرةبالمدنوتحيطوالقش،والطين

مناكثر1@68فيوحدهاكاراكاسلصبلغتالتىالبائسة
8 كوخ.الف(51

ليةالاوليف@اربمحاربةازىالبرصالحكمرفعهاالتىالشعاراتان

فىيتمرغزالمافالشعبعليه.كتبتالذلىالورقتتعدلم

1 3



الكباروالملاكينالاقطاعيينمنالمحليةالاوليغاركيةسيصرت

1عامحتىالاستقلال،بعدالسلطةمقاليدعلى 8 4 فىبدأتعندما0

حرةانتخابماتواجراءالعبوديةالغاءالىتدعومناهضةحركةالقطر

ضةالمعاشاسكاتفىالرجعيةالقوىشنتهاالتىالقمعحملةتنجحولم

1عامانتخأبات.وكانتالليبرالية.، 8 4 1تسلمبداية6
0

1)منالليبراليونفيهاحكمالتىالفترةتكنولمالبلاد.لرئاسة 8 4 6

1حتى 8 هذأاثناءيلمسلمفالشعبالاضطرابات،منخالية(58

الليبراليونواضطروالسياسيةالمعاشيةاوضاعهفىتحسناىالحكم

ل@هبالالصاالحكمالى
الليبراليينحكومةقامتوقدايضا.الدكتاتوريةب

منعتانهاالاالفا،(40)يتجاوزعددهمكانالذينالعبيدبتحرير

عنهم
والعمل.الكسمبفرصعنهموحجبىالسياسيةالحقوقكافة

ملكىنظامالىىالجمهوشالنظامتحويلالليبراليونوحاول

اسقاووالشديدةالمعارضةاستطاعتوقدفشلواانهمالاوراثى.

1فىالدكتاتورالرئيس. 8 5 والاصطداماتالاضطراباتقامتثم8

1عامحتىاستمرتالمختلفةالسياسيةالاطرافبين تولىثم87،0

رهيبةدكتاتوريةالبلادعلىفرضبلانكواسمهجنرالالرئماسة

1الىاستمرت الاسلوببنفسحكمواأخرينرؤساءواعقيه.888

1وفىبى.الارها 89 كاسترو(نويا)كيبرالجنرالاغتصب8
1 1وحتىعسكرى،بانقلابلسلطة1 9 4 اربعةتحاقب5

وهىكيبريانومنهاجاءالتىالمنطقةنفسمنجنرالات
منطقة

1فىثورةالرؤساءهؤلاءقمعوقد)ت@اتشيرا(. 9 02-1 6 0 3

هذاوفىالتالية.السنواتفىعديدةهضةمه،وحركاتوتمردات

منتجبلدثانىفنزويلااصبحت(1@28)ايضاالعهد
فىللنفط

الاميركانالاحتكاريونعليهاسيطرالتىالنفطصناعة

الفقرمنحالهاعلىالجماهيربقيتلقدللشب.الرخاءتجلبلم

المعارضينبالسياسيينممتلئةالىسجونمرتواستوالبزاس.

السياسية.حقوقهممارسةمنالشعبوحرمالنقابيةالحركةوقمعت

1منالفترةفىالاديمقراطياحكماالبلادتشهدولم 9 4 1الى5 9 4 8

انقلاببحدسقطماعانسانهالارت.بتانكلالرئيسعهدعلى

العمل)حزبالمسمىوحزبهبتانكورتولكنيمينر.عسكرى

1 2



زويلاففجمهورية

راكاسكاص@ة:لعاا
8رالسكان:... 0 0

نسمةر.؟

مربعامميلومترا2؟9ره.المساحة:.
الاعلمسيوأ@ي@وغوياناطفردمنكولومبياتعدما.

ل.الشطمنالكاريبيوانبعرالجنوبمنوالبرازيلالث@رقمن

والتبغوالبنالكامماومنتجاتهاواهمزرامماإقتصاد@.
الس@ر..وقصبوالموز

والماس.العاميدوالصوالدهبالنف@تنتح
9ثباممولومبساكتشفهه. 4 فىالاسبانواستعمرعا98

12590

ممنعهاانبعدمنهاالنربيالقسم285،9باالالماناحتل

9حتىفيهاوبقيوااسبائياملكلهم 5 4 السينرةالىعادتثم6
السادسالقرنينطواللساداالقراصنةليهاوعاثالأسبانية.

عث@ر.والسابععثر

شمالشعوبجميعنضالالفنزويليالشعبتصمر.
وكانتالاسبانية.السيطرةضدالجنوبيةالاميركيةرةا@

يةبد(مندةمستصالمعتلينهنللتغلصولاتوالمطالأنتفاضات

1وليعث@ر..الثامنالقرن 8 1 الاسبانيالملكممثلوطرد1
البلاداهاجمتالاسبانيةالؤاتولكنفنزويلااستقلالواعلن
دطروتمسنوات.عثصرلمدةالطرفيبينالعر@ودارت

1فيينالمستعص 8 39.

1 2



فزويلاجمهووية



والفلاحينالعسكريةالقواتبينوالاصطداهاتباسترار..الوافدين

ة.بالقوالاراضىعلىالاخيريناستيلاءبسببتتوالى

السياسيةالمنظماتمنعددالىتنتمىكانتالتىالثوريةالقوىان

1عاممنالاولتثصرينفىتوصلتقد 9 7 جبهةفىالاتفاقالى1

هذهتخوضهالذىالمسلحالكفاحتنسيقاجلمنقامتثوريةموحدة

علىتشتملتبنتهاالتىالخطةانالجبهةقررتوقدالمنظمات.

افىاوالقووالنقليماتوالمواصلاتالاقتصاديةسساتالمؤجميعمهاجمة

الجبهةتالفتالتىالمنظماتانذكروقدهذاالقائم.للنظامالمسلحة

كولومبيمافىالثوريةالمسلحةالقوات

الوطنىالتحريرجيش.-2
الشعبىالتحريرجيش-3
غواهيبوفىالهنودانتفاضةصنظمة-4

دواثرالحقيقةفىتحكمها،التىالكولومبيةالحكومةان

يس@اعدهالذى)موريرو(حالياويرأسهااليانكيين،الاحتكاريين

ازيةبرصدولةتمثلالليبرالينمنوستةالمحافظينالوزراءمنستة

الكادحةالطبقاتعلىتسيطرالامبريالى،للنفوذخناضعةاقطاعية

وهىالكادح،الشعبجماهيروتستغلالمعارضةقواهاوتقمع
تفتقد

الطابعاخفاءعنوتعجزواسصة،اجتماعيةقاعدةاواسناداىالى

وغيرهبالاصلاحالادعاءاتكلرغمامها،لنظماالرجعىازىالبرصالطبقى
..

الفلاحيةالنضالاتكبحعنعاجزةذلك،الىبالاضافةوهى،

فىالانصاردنشاطاتوالطلابيةالعماليةوالاضراباتالمتصاعدة،

والملن.الريف

يعمقوهويومكلحدةيشتدكولومبيافىالقائمالصراعان

يخلقالذىالامرالقائم،النظاماسسويزعزعالمجتمعفىالتناقضات

ضربلصالحاليساريةالقوىمنهتستفيدثورياوضعاالبلادفى

النظاواسقاطالامبري@اليةالسيطرة
السلطةوتسلمالعميلازىالبرصام

الشعب.حكمواقامة

1 3



منالتأييدتلقىكولومبيالشعبالتحررحركةفانولهذا

الضارية.الحكوامةمقاومةرغمالكادحةالفقيرةالطبقاتاوسح

العداءتأجيجالىايضاوجشعهمالمستعمرينمطامعادتوقد

اللاتينية.اميركافيالكبيرينالقطرينوفنزويلا،كولومبيابين

الحداءهذاىابوقد
باتتالج@انباناتخذهاعسكريةاستعداداتالي

بينهما.حرببقيامتهدد

مربعميلالف.12مساحةالىتمتدمنطقةالعداءوسبب

والمنطقةفنزويلا.خليجفىالاقليميةوالمياهالقارىالجرفتغطى

النفطمنهائلةكمياتعلىمؤخرا-اكتشفكماتحتوى-رةالمذكه

النفطيةراتالاحتكنا،بينحادةمنافسةنشوءالىادىالذىالامر

)كريولونيوجرسى(اوفااويلندردستا1الكبرى،الاميركية

فىانصارهماالاحتكاراتهذهدفعتوقدكوربوريشن(.بتروليوم

حتىالقارىالجرفبملكيةمنهماكلليطالبا@لذكورينالبلدين

التوتر.منعاليةدرجةالىالاوضاعوصلث

الشعبينبينالعلاقاتالامبرياليةالاطمناعاوصلتوهكذا

للاقتتال.هبالطوالىالتأزمالىتاريخيهمااقدممنذالمتاخيين

ابشعارتكابعنتتورعلمكولومبيافىالعميلةالسلطاتان

قامفلقدالثورة.علىالقضاءاجلمنوالجماعيةالفرديةالجرائم

مناطقوحاصربالغةبوحشيةالفلاحيةالقرىبقصفالحربىالطيران

المناطقالىوالادويةالاغذيةبيعخلالهامنعطويلة،فتراتبكاملها

مناطقمنالجماعيةالهجرةالىحونالفلا.اضطركماالمذكورة،

هنهمالالوفعثصراتوتعرضالابادةعملياتمنتخلص@االحركات

الىاضافةالحكومية،السلطاتوتشجعوالتعذيب..الاعتقالالى

علىوالاع@تداءبالامنالعبثعلىواللصوصالقتلةعصاباتذلك،

الانصار!وحداتعلىذلكتبصةوالقاءممتلكاتهموسرقةالفلاحين

ال@جبهاتعلى-للعنيفةنضالاتبدورهاالثوريةتالحركما"وتشن

والمدنالريففىالكفاح-انواعكلتمارسوهىالقائم.الحكمضد

جميعوتعبىءالسواء-على
المصيرىالصراعهذافىالشعبفئات

لونير2وال@بةم،معا@فىبالاضراباتفالعمال..
أإ

تعدلموالسونالبوليمسى،قواتمعاماتهماصطف
للنزلاء.تتسع



عاماعثصراثنىوبعد
1ر.ان...علىالاضائيوناجمع 0

ر\

1ر.ان...ويبدوالارضمنمحرومينيزالونمافلاح 0

فقلىفلاح

لافانههذاصةقبلنالووحتىالارضمنصغيوةقطعةعلىحاز

الفلاحين.منغفيرعددمعيشةفىتحسناىدبوصمطلقايعنى
اليهدعاالذىالزراعىالاصبلاحانللعيانواضحابدالقد

الاقطاعياتمظهر)تغييرسوىيكنلمالخاصةبطريقتهمالاميركيون

سخريةكانالتخلف(مناللاتينيةاميركا)انقاذوانالكبرى(

لهيقوماحدوعلحقيقته..؟علىالزراعىالاصلاحهذاهو

الاقطاعيينكبارمنالبورالاراضىبثصراءتقومالدولةان

ثرائهم.لزيادةطائلةبمبالغ
وتعتبرللفلاحينتمنحصنيرةقطعالىالاراضىهذهتوزع(2)

لهذهيتسنىلكىعائديتهااثباتاجلهنللتفاوضقابلةاملا@لا

للتعاملمستقرةغيرمهزوزةهفرغةحلقةفىتدورانالاراضى
فيها.

الحكومةمنحتهاالتىالاراضىمنالصغيرةالقطعان(3)

حينفيالجبالسفوحعندواقعةقاحلةجرداءاراضهيفلفلاحين

انحتىمصونةالضمبةالسهوللاراضىالاقطاعيينملكيةبقيت

حيواناتهمعلفأجلمنللمراعي.خصصبليزرعلامنهاالبعض
اوثر

صإدرتقانونيةللاثحةكثيراالبرجوازيةروجت

4@لولومبياحكومةبموجبها 0 لمالكالعائدةالاراضىمنهكتارالف0

فقدغابيةالمنطقةانوحيثالجنوبىالاقليمفىواحداقطاعى
ىجر

وساق.قدمعلىواستغلالهمنهاالخشباستخراج

فكرتهناك،البورالواسعةالاراضىالحكومةصادرتوعندما
قاملقدحصل..؟ماذاولكنالمحرومين..للفلاحينتعطيهاان

لاستغلالاللازمةالمبالغبتخصيصالاميركيينالرأسماليين

الاقليم،ذلكمنالاخشابواستخراجواسعنطاقع@الغابيةالاراضى
لهذاالامدطويلةامتياؤاتعلىالجصولاجلمنجهوداليوموثبذل

وبقىالبشع،الاشتغلأل

ا

ة.الفقيرالبورالاراضىعلىالقلاحون

1 2



المتحدةالولاياتزودتوقدعملائها..حكمبانهيارترضىانيمكنلا،

مةمقاووبرجالوالمستشارينوبالاضائيينبالسلاحكولومبياجيش

الرغمعلىبالمساعداتالحكومةامدادتواصلوهىالانصار.حرب
1عاممنذبهامتقا.التىالعديدةالعسكريةالحملاتفشلمن 966

كماالثورة.علىالقضاءعنللانصارالمضادةالخاصةالفرقةوعجز

جماهيرمحنالثوارعزلبهدفوضنعتالتىالوحشيةالخططان

لارهابهم-العزلالفلاحينضدالعنفاستخدامقبيلمنالشعب-
الفلاحيةالجماهيرلعبتوقدايضا.الذريعالفشلنصيبهاكان

كماالانصار،قواعدعلىالحكوميةالهجماتاحباطفىدرراالثائرة

احدىعلىعسكريةحملةالدكتاتوريةالسلطةنظمتعندمامثلاحدث

منكانفماوالمدفعية،الطيرانبمساعدةوحاصرتهاالريفيةالمناطق

العاصمة،نحوتحركواثمتجمعواانالاالاخرىالمناطقفىالفلاحين

العاصمةنحواعوالاسقواتهاسحبعلىالحكومةاجبرالذىالامر

لحمايتها.

منطقةفياقامواالاميركيينبانمفادهاانباءتسربتعامينوقبل

جوياميناءاماكارينا()جبلتسمىمبياكولهمنالثصرقيالسهل

دكالزمرالكريمةوالاحجارالمعدنيةالمنتجاتلسرقةاستخدموهيناس

وغير

عن-خبراىنثصربعدمللصحفالمشددةالتعليمات

شيدواميركانا/،بانتؤيداخبارتسربتفقدماكارينا()جبل

اطرافهاجميعمناميركيةقواتتحرسهاجديدةعسريةقاعدة

حرية.بكلمنها.وتخرجأطائراتاوزأتيها

الشعبخدععلىنلمجصكولومبيافيالحكامان

عاما(12)قبلانهمالمثالسبيلوعلىبل.الس@بكل

الوطنية()الجبهةباسمالمعروفالمشهورالنظاماقروا

منأكثربانل@لاضائيينظهصوقمد
5 0 0

فلا@1رر.02
المناهجومناطلاق@ا.الارضشبرانلجصلا

سواهامناكثرالوطنية()الجبهةبهائادتالتى)الاجتماعية(

لمنالارضاعطاءعلىنصالذىالزراعى()الاصلاحقانونتطبيق

)يرثها(.
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القوىوتحشدتمهيأالمسلحبالكفاحتؤمنالتىالمنظماتواستمرت

العملياتببعضوتقومالكفاحاسلوبفىنظرهاوجهاتوتنث@ر

هذهمنلبعضالاولالمؤتمرعقدحين1@66عامكانحتىالمتفرقة

نطاقعلالمسلحالكفاحشنوقررتالااوضاعفيهتدارستالقوى

قدووالمدن.والاريافالجبالفىالجبهات،هختلفوفىواسع

المواقعفيالحكوميةالقواتوبينالانصاربينالصراعانفجر
القسمشملحتىتدريجيازحفثمالامراولفىالبلادمنالجنوبية
ايضا.الشمالثمالاوسط

رجالمنعدداانوعمقها،التناقضاتحدةعلىيدلوسا

ضدالحكمالكفاحفيوساهمواوالتحملبالصبرالمتبشيرعنكفواالدين
اسماءبينمنويلمعللامبرياليين.الخاضعالارهابرالدكتاتورى

الثوارهامامالدربينيركمشعليعلوالذىكاميلوتوريزالمناضلين،

بمسوحالقىالعبيد..-لاهنانتفاضةعنيمكنماباروعيعبر

منكبهعلىوليعلقالثواركسوةبدلهاليضعكاهليهعنالرهبان

الفقرعلىالناقمالساخطكالماردوليقفالصليب،بدلبندقية

ومضطهديه،الشعبسارقىنحوالبندقيةفوهةموجهاوالجهل،

)6691(،الثورةفيهالتهبتالذىالعامنفسفىشهيداولب

فتتص
@

5السودالارديةذوىمنعثصراتلينبتالتربةفىدماءه 1

البنادقليلتقطواوينحنونبالمسوحيرمونالدرب،علىالسيريغذون
الاحرارالرهبانعثصراتولجهارحباباباتوريزكاميلوفتحلقد..

أحذيةفياقدامهموضعواالكولومبي..الشعبلاعداءالمناهضين

معوالاحراش،الجبالفىانفسهمفوجدوااثاره،وتعقبواتوريز
لثوا

الثواريكفولمهذا..يومناحتىالمسلحةالثورةتهدأ

مصالحيحمىالذلىالرجعىالحكمالىالموجعةالضرب@اتتوجيهعن
اارتبطوالذينوالاغنياءالملاكينمنةاس(23)ومنافعالامبرياليين

ايضاالاخرالجانبمنالسلطةتهدأولمالاميركية..بالاحتكارات

مساعدةاجلمنجهودهمقصارىاليانكيونويبذلالثوار،مقاومةفى

(1200)مناكثرتستثمرالتىفالاحتكاراتوالصمود،البقاءعلىالنظام

وصناعةالقهوةمزارعوعلىالنفطعلىوتسيطرالبلادفىدولارمليون

بضائعهالتصريفكسوقالقطرمنوتستفيدالماسوالمطاط،الخشب
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بهقامالذىالانقلابهوالحاكمةالطبقةمنالفئتينهاتينبين

1عامفينبيليا()روخاسالجنرال 9 علىاثرهفيواستولى53
النجاحاتاعقابفىالحكومةوضعتخلخلذلكفىمستغلاالسلط@ة

بنجاحصدتقدكانتالتىالثائرةالفلاحينجماهيرسجلتهاالتى
ةبالقوالملاكيناراضىاحت@لالبسببضدهااطسلحةالقواتهج@مات

الذىبذاكشبيهانظام@ايقيمانالىيطمحروخ@اسالجنرالوكمان
تحكمثالثة،قوة"لانشاءدعوتهانالاالارجنتمنفىبيروناقامه
@رتالوقتنفسفىوتحولىالتقليديينالحزبينعنبدلاالبلاد

الحا-لمةالطبقةرعباثارالسلط@ة،الىاليساريةالقوىوصول

الاس@اسواوجدتوالليبرالىالحافظالحزبينبينووحدتالسابقة
1فىروخاسضدانقلابتدبيرعليهتمالذى 9 جكمهواهمح57

السلطةمراكزالانقلابيونوتقاسم
كماالمناصفةاسناسعلىبينهم

عامحتىازيةالبرصالفئاتب@ينالتحالفواستمراعلاه.فىاوردنا
يقدمالحزبينمنكلواخذجديدمنبينهاالخلافدبحين1@69

اسبابانالبديهىومنالرئاسةانتخاباتالىالخاصمرشحه
لهاعلاقةولاالمراكزوتقاسمالمصنالحدائرةفىتنصشالخلاف

السياسةيعتمدالحزبينفكلاالمكولوصبى،الشعبجماهيربمص@لحة

ا@باستمزالامبرياليةالاميركيةالاحتكاراتاستمرارتضمنالتى

شعبها.واستغلالالبلادثروات

الثوريةوطبقاتهفئاتهبمختلفالكولومبى،الشعبان

ضدهستمرةوبصورةهوادةبدونناضلللاستعمار،المعادية

الامبريالىالاجنبىالنفوذوضدالحاكمةللزمرالدكتماتوريةالسيطرة
رتتكرولقدوالرأسمالية.والرجعيةالاقطاعمساندةعلىالمرتكز

شنو"العماليةوالاضراباتوالنضالاتالفلاحية،الانتفاضاتفيه

اكرقتوقدالاخرى..الطبقاتجانبالىمستميت@اكفاحاالطلبة

2عامالطلابيةالحركة العماوهعتتضامنهبتعندمابالدم1@8

نضالاتوكانتالمتحدة..الفواكه@ثركةتعنتضدالمناضلين

فىثوريةحالةاومناسبةوفى@للواخرحينبينعدتتصسا.الطلبة

فىالثورةانتصارعقبمسلححركة-لفاحونشطتالبلاد..

خبراءهمالاميركانارسلانبعدقاصمةبضربةاصيبتانهاالا
الانصأر.فرقلمكافحةطاصةفرقاودربواريهمومست@

؟2؟



ثموشق@تصاديا،ا،البلاداع@لىسيطرته@ايرغمفممملت-انوضع:فالك

علىبنامافيل@االممالئةانسياسيهالقوىتحريضالىسياسب-

منها.جزء!كانض،انبعدكولرفبيا،عنوالانفصالالثورة

طياتى.فىتحمل،واهىبناساانغصالع@قبلسنونا،مضت"

وتضخمامتزايم@بطاال@ةومترديةاقتصادي@ةاوضاعالوببيالكو،إللشعب

روأج@الماههعجزتالمعيشةاليف،تكافيوارتفاسكامتصاعداالياما

الدىالامرانشغيده،لجماهيركبأضروشاالقوتتوفيرعنالعمال

دوشهيةشكتازه@ا!لآلمطالانتفاضءنىالىبالشعبدفع
إلكفىا
ء

2م@نلمفتر@ةا.طيملةضع@االمسلح ساعد@تق@داثحبى@12910@5

الحكمزعزعةعلىوالجماهيويةالمعماليةوالنضالاتالمضطربةالاوضاع

االمصاحزبي@لىتب@د.عؤانحاكمةالطبقاتواجبرت
ا

الحزببافدضين

3انتخاباتفيمرشحهفنجحالليبرالى الحزبحكمودام..\@0

4عامحتىالمذكوار 6@\.

يؤزمافمظيناللصاحزبكانالاثناء0هذهافىث
البلافىلاداضاعاا"

الحزبسلطةاضعافلا-منالعنفويستخدمالقلاقلويثير

الاوضاعترروىفاللكادلم@ممافىسلايوقددايلى.لليبراا
اواتمعصقىلممعاممثميةا1

خدشاأيمأطريؤافىاهيرالجمااانمدافاعسهللصمداالإاقتصاللىيةءالازيملةا

1صسلتو@ر-الس@لطة

1عامافىصالتنا،اقمةالىالاهوش 9 4 8 اد@عنه0

ا

)عتيل

1نضالاتقداد)غيشان(يددلكى@لديبرالىزعيم الارضج@لالمهنالفلاحين1

1تحسينأا@لالمنائعمالنضالنلدوسا. فانفوتالميشبيةاعهماوضلا1

عداتصريلىافىالمحاصمةا
سرع@انالبملادكشمدتهمااعنمفلصنكانارم

الحرباستصرتواالبملاداكملالصنفاف@حمالمناطقاب@قيةألىسرىما

1عامحتىالاهلية 9 5 قت@يلل@فالم(260)ممناكثر،لهداظس@7

1احراقتواصأ@وى.رنبدديناضالفالم(750)أصبحوا بوغوتاالعاصمة1

س@رع@انسش@قلةجمده@ورياتفيهماوتشكلت.قالمنداطب@ضواستظلت

"انحكوعي@ة1اتاطقوااجمتهاها،طا
تقرلهبا.أباذتهاا

اسنادفىالجيشوتدخلالمحافظين،حزبمنالرؤساءوتصاقب

ة،الاخيرالاهليةالحربولكنالرؤساء.هؤلاءمنيريدمناسقاوراو

الىالحاكمينبالحزبيندفعاالتقدمية،الثوريةالقوىانفوذوتنامي

والمرا-لزالسلطةبموجبهيتقاسمانائتلافوتكوينخلاف@اتهماتناسى

5بنسبة التعاونلقيامالحقيقىالحافزوكانمنهما.لكلبمالمائة0

1 2



1فىثارتفنزويلاانالاالسظمى. 8 رئيسليفار()بوواضطر126

عاميأتولمالعسكريين،منعددبينفنزويلاتقسيمالىالجمهورية.
1 83 0

كولومبياوبقيتايضأانسحبتقدالاكوادوركانتحتى

ضدداللات@ينيةامئثاثررةأاللقدائمدا@خمااضمصةلمواحيدةاالجمهوارية

نية.الاسبا1السميطرةا

نصوصىخلالهاتبدلتعنيفةصراعاتالبلادوشهدت

المكنيسةوإاعمية،الااقطا1ةالدك@المااتللطبقا2مصدلحةفيهلماال@دستوار

تمتبريمدنالتىالكاثوال@يك@ية،
دواق@كوالوامبيا،افبمالملاك@ينااكبر1

حزبينفيعثصرالتاسعالقرنثلاثيناتمنذالطبقاتهذهانتظمت

المحافظينوحزبالليبرالىالحزبويسميانالحاضرالوقتحتىبقيما

كثيرةاحيانفيويتخذالمذكورينبينالحقبينم@سمتمرااعالصراوكان

التيالاهليةالحربوكانتانصارهما.بيقدمويةاصطداماتشكل
1منالفترةطيلةاشتعلت 8 4 1الى0 8 4 العلاقاتنتائجمنواحدة2

العداءهذانتائجمنكانكماالحزبين،هذينبينالمستحكمةالعدائية

تنتميقوةمناطقالىالبلادانقسمتان
ل@ومنهما.واحدةالىمنهالع

1فيالاالمتصارعتينالقوتينبيناتفاقاىيتم تعاونعندما86،3

هذانتائجمنوكانالمحافظينحزبمعالىالليبراالحزبمنجناح

1عامفيطبقباخرالسابقدستورهااستبدلتالبلاداناللتعاون 886

1ع@امحتىالسلطةفيالمحافظينحزببقياناثارهمنوكان 930.

1حزابىبينالمستحك@ملمحدا،اوغ@م،-9 فدانممااف@ظين،يوالمحال@يينااللبر"1

لمىلعرشحأيىابوجهجهوال@مان:2يمواصدإناكا
خا

يحأولصفوفهماارج

انتخاباتثلاثةفيالحزباناتفقوقدالرئاسة.كرصىالىالوصول

الاعوام،581فيذلكوكانلهما،منافسبوجهرئاسية،

1و 9 0 1و9 9 لجدايفيكماكولومبيا،فيالمالكةفالطبقات5،7

فتتوحدالخارجىالخطرويمجمعهاالازماتتوحدهااخر،رإسمالى

قضاتأالتنا.انتكامهمداالخطر،الم@واج@هةاها.قو.يوتتجمعصفوافهلا

ية.اتناص9عمميقةحلهالاأ

حربالبلادافىلالاقطت
1 1

18@9شالمفتبرةاستغرق@ت.اخر@ىه@لية0

الوضعوتدهورقتيلالف(100)حواليفيهاسقط@\،.2الى

ابسببجد@م@نخصىىم@سشالىالبمد/1إفىادىا@تصا
المنىأمايرالد0

أ@لتحدىالولإياتاستظتوقة.أالمذسريه.الاهليةالحربسببت@ه

1 1



م@نايلحيصالسهاصفطاف
1فى@امالغرباإ 5 2 لكفى@دإنشئت5

ضبىالا-توثبللغزاش@مستوطنةاولنفسهالعام
الساحلعلىامهات

ن@ويجياظو.لميزحف
يرباضلالدا1

لىحول@فىك@لهاالبلاد1لىحئر،"
اليةالكولواني@السيطرةاتاريخويحدروعثصر.السلسم@اا.الؤنامنتصف

1بعامالتامة 5 بوغوتامدينةببناءسبانا،ا@تلونقامعندما5،0

تابةمحليةاداراتالىالبلادواضمعواحاليا،العاصمةوهى

الاسبانى.وللت@اجللحكام

نالسكطعدد@لىفىتناقصا@طيراالااجنمبيةفسيطرةا.سببتلقدو.

وشنتحضارتهم،وبقاياصعالمكلعملىقضتكماالاصليين،الهنود

اواجبروالاجنبية،للسيطرةاخضاعهماستهدفتابادةحملاتضدهم

الاوبئةبينهمنثصرترديئةاحوالافىاوعاشو@المناجمفىالعملعلى

قةاكارال@عبي@دا2ءالىيثراللجوءالى1طالمستوطنيندفعهماالامراضو،1

الىالاسباننياليونلوالكولجأكماالرقيق،تجارةذلكبسببفأزدهرت

لتهدئةداة@الكاثوليكالدينورجالالدينيةالمبعثاتاستخدام

تكائر"لااجنبى."الحكم1سقالومةوعدديمل@رضوخاالى@لىفعهملسكانا.

اصبحوكلهاالزدراعيةاألايراضىعلى/ائواواستوالاجانبالمستوطنرن

اصلحقيقي@ونالبلادااهل
الدد.افىحينكاال@ا

يهم.

التحررمشاعرعثمش،امن،لثااالقرناامنلااخيرةا2لفتز@قاافىوتنداست

ااصبحوقد)وكانواالسكانلدلىالاجنبيةالسيطرةمنوالتخلص

منخليطا
1 وهناكهناالثوراتبعضوقامتالبلاد(وسكانلمهاجرين1

اشتدتهذهالتحرريةالحركةانالاالشدة.منيكونباشدطقمعت

1القرنثلاوافى 1فىبرغوتانت@فاضةا1انمتافكاع@ثصر،التاسع1 8 ، 1 0

من

يومودشتمبرلمستعصراون.1جابهه@ااعنف
2 0

1تموزمن 8 1 0

يوم

اميركااقطاوامناض9ع@ددكول@وامبيافميهتحرارتاف@قدالاستقلال،

الاسبانىل@لتاجخضوعهاالبدايةفياعلنتحكومةفيهاووامتاللاتينية
التام.الاستقلالاعلنحيثفقطواحدعامبعدذلكعنتعدلانهاالا

عليها..السيطرةواستعادتالبلادهاجمتالاسبانيةالقواتولكن

القواتمقاتلةفيواستمرواالثوار،عضدفيذلكيفتولم

1عامفىاسباانياااجبرتحتىي@ل@ةعكاتضوامه.انيةألاسبا 8 1 عل9
1ع@امفىجمهوريةأ.اااع@لنتالهزيمة،:ا 8 2 منكلنمذاكاوضمت1

كولومبياتسمىوكانتوفنزويلا(وإكوالور)كولومبيااراضى

1 9



الانسكتردبظوإهرلعثصروز،ودا.عشرلتاسعانان،التراحفل

بعدهموالاميركيونالاوربيون،نياليونالكوسهاكرالتيالاوضاععلى
ايةعلىغالبيتهماوالبثصر-خلالهااكلالسنين،منمئاتطيلة

قدحينفلىالإرض،ترأيب،صال-
موضوع@ةثمارها،اللمستعريناو.

الجنوبيةالاميركيةالقارةنصيبوكانالذهب..منصونفي
فيالثورةبوقبوليفارنفخانمنذوكثافة،غزارةاشداللاتينية--

1الاهب"عشرالتاسمعاالمقرنامطلعفىارجائهدا ئعونالطاةالسراالضاة1
عم..افربماظانهاجلروايويهملم@ون.الابيضاالمستعراقلاعي@مون

إلبرا-ليناإقرب@الىأسزاجةالقارةاهذهالكا@لىحي@@افىجموعاظهرتو.
اقىااتوريةال@دكتا1لافظمةضمم@ا@تالثرراالمتوتو!الثائر@ق..ا

اما@اوساداقمطارها،االخبفىالفاأرضاتحدا@ناتاستطا
بأشباههمالاسباننياليونابكولواستبدلو.فيهاالاستغلالىالرأسمالى

أجسادمنالحياةاطا*اهتصامىفىاتلاحتكايراا.اضممتنكيين،اليدا،ا
الاسبمصن.يشلهمما-لانباف@ظعالشحوبا

ااالقايرةهنىاقطا@رمنبلداانورغم

منتاريحهيخلالمالمتفوة

مرالاقط@ارهنهاغ@لبانالاا،بمتصرح@ات،والان@تفاضا@تواااتالثويرا

ةو@الهدرهإسب@بع@نالن@ظلىبصرفيسواث@الهلر+ا.كانبفترات

فىيقفىال،يزإوثاا،سلاارإبضنهاانحينفىاليه!األوصو.لا
ممتصنةةسدسال@وال@تنمرد..والقمعلعندفرا،الشووةاينهتصلة

عندالنصر..عندالا..تتوقف،اوتمنقطعانتأبىلحلقات،ا.

نسان..لكالكاملاالتحرير

كولومبيا..القليلةالقلةهذهبينومن

ال@يمةالمحااالجادلوابدااتاب@الاناباايلكسوئىاالاستو؟لقطرا.اضافى

بيةالغرالشماليةالزاويةمنكبيرةمساحةيغطىالذى)الانديز(المنيصة

تعدادهيبغشعبيعيشالجنوبيةالاميركيةالقارةمن

تاريخهمنفترةايةفييتمتع،لمالبثصرمنمليونا(21)

التبالاستقلالالطويل،
ذوالنفوالسيطرةمنوالتحمررم

اصرارا@،الزمنيةالحقبةهذهطيلةواظهرالاجنبيين،

نىقغلغملهمأوأمدافالإسمبلانالمحليين..واعملائهالااجنبىاارعدةعلىامقا
1ع@ا@ممنذنبكا. 5 تعندمد!0،1

باشاف)باستي@داس(م

)فرانسسكو،وتبعهبناما،منقادماالشمالى،المساحل

7؟\



@@ءصالوهي@
تافوبوت:الط

نستر؟2ر.52طق:...اد

9ر*8المسا@ة: مربا.مميلومث@وا1ر8،
م@ل@بعراثع@رث@05من@بريؤيلوهلنزويلاتعا"

بنط"الش@لشريبي

ا@نوب.منوبروالور@5النرب،مناماثيوالمحيط
كاو.ل@وهالبنعليمتمهزراكلدالاقتدا.

دالبؤولا@عسيمصناعةوفيهالنفدوهوا@نغنيزيهاالههن@سبتغرج

امريت.ربو*للم@وهس،وطنط
شض.مليونفيهاالةفب@"تشمل.

6؟1



كولوجمياجمهوولة



 



تحسباحراستهاشددتقدالبلاداحلسواوإنوهؤي@ديهم،الثوارا

الداخل.الىالاسلحةتهريبحتمالاتلا.

1فالدكومن@ذ لممدأرس@وتمحد@ن@يل@امطا@ت1؟1فىلطللبةا.تد@ضالحين1

الالافاعتقلوامستمرة،وملاحقةبشع،اضطهادالىالثانوية

واتقت
الدكت@اتورية..السملط@ةااعملابه@اي@قومالتىأ"الإغتيدالات1

ابرةالجلي@الحدبراداسنقموق@فىذفسطاتحبسلمالشورة1والكن

الرصاصصوتوانالمدينة،الىتدويجيا،إنتقلت،لقدالريف@ية..

اتالانفجارثرىالكبيرة،،والمدنالعاصمةاحياءم@ختلففيايسمع

افيلحميلا.العسكرىالحكماسسيهز
وتتعرضمواقعه،امنع

المحلية،والاوليغاركيةالاميركيةللاحتكاراتالعائدةالمؤسسات

1لهجمات لدلقصعيسعتكعنيانيمبهنلاالشعبااان@لنةار،االغوا0
ككللىصالمقائماااأالحكمان-9والارفاب،

ا

فعس@الىالمستنمدواالجنوداب
طويلة..فترةالبقاءفيينجحانيمكنلاالاميركيالاسطول

المر.تجربتهاأخرى،مرةتعيش،الدومنيكانجمهوريةان

تمفجرتع@ن@سدااتسنواسبعقرأابةعليهاسضىالتىاالطامية،

)المعاصمة(.دومينغوس@انتوفيالشعبيةالانتفاضة

قواتهمعاما،(24)خلالالثانيةوللمرةالاميركيون،انزللقد

أ(42)وعسممااتهم،ق@واتك@نوال@ماصتلوها.يو.أالعداصمةفيالعسكرية

عالإسل@ثا@بان93-حامزارجل،ال@فا
الىنزالتالتىال@وحمدةهى

1الصاصمة

سهداتجبراناع@تاستطاالم@تحم@هياتالمو؟انايذ1الطراسنيكية،

1كملاشانيةا)المدراال@عملليةاهني،فى وراسىدوهن@ىغوإ،اوابالرأايزيلالبرا1

كوستداريكاو"ا)الكواوتيكار
التسداهم-الحيوضأتىأرسلنللواا0

الشماليين.الاميركان

واستمرتلنغزأةاجيوشترلكبهاالمالجماهير،الثائرية@نيرغم@

وكانتالم@فاوضات،لمطلبااستحاابوالثورةاقداك@ققانالصلاان،1تلظاوم

بالتفاوضترضىقيادةذاتثورةايةفيالحمالهوالنتيجة--لما

اجهضتانالحلول-بانصافوالقبولاعدائهامعوالتساوم

1واتسلمالشورءا
0

سساندتما5-@لألالت@دياتسنحتهإاولإ.اتوردكت@االحكم

سوىالثررةتلكبمدقثحقتالتىأاتإلسنواإت@كنوالموح@سهلا..

جيبهوفرصالصمتعمايرالطاللىمةالنلقو@11باللنسبةعني@ااقادامث@نضال!

فيه@ا.اس@تثمما@راتهداررس@عاليددأاعلىقبضتلهأديعززالإمميركىإارلصمتلصطا

،؟\



1 9 حريةمنالصحافةومنعتالعرفيةالاحكامخلالهاواعلنت1،8
1تملكبمطدحتىالتعبيرا ابقوا@تابميتواق@دلمل.طوبزامبئالفترة1

2عامحتىالبلادتحتلالاميركية هذهجلتالعامهذاوفي.\@4

خاصعةحكوملة@رئيشاكالمحكم1ك@رسىعلىاواضحتاناب@حداتالقو@ا

1@ابطداهل،كمالبش@المتحدةلايا@علو@ مزاقت-بشكلقضت-ان1

1ابىالوطنيةااللثووةع@ دممتتسشملفىا.الرئي@اوبهانالبلاد.1

بالقواتمد@كواماالبلاديحكماستمروقدتروخيللو،.يدعىالحكم-

1ألاجهزةوايةالملمعسكر
1

الب@واييشيمة
@

امستخمماا،القمعيةا
فىاقاتالفااجميع

1عامحتىالثوريةالوطنيةالوكلاتمحاربة 9 وجاءاغتيلعندما6،1

أذ".اي@لواكهاواعدمكانه

1وفي 96 مؤقتا،قياديامجلسااقامعسكري،انقلابوقع2

طرحالذىوابموش(ان)اجوافيهداافازاممةعلااتاباانتخ@ا1لبلادا.افىتصثم
الامبريالييم@بنقمةحظيالزراعىللاصلاحوقانونااصلاحي@ا،برنامجا

قامجتىقصيرةفترةسولىتمضولمالمحلية.الرجديممةوبعداء

فبمااجعىا@عسكرىانقلاب
1 1 )نالاب@ولمثرإأ.1)ب@حك@ماطلاح(963

1نيسانفيالبلادثبتفجرتماعانسالثورة 9 65.

ليندنالامير@لىالرئيساعلننفسهالعاممنايار3وفي

رئيمى@يوجدلاانه"بلادهفيالشلفزيونش@اش@ةعلىمننسون،ص

جندىيوجدولاالنار..ب@اطلاقالامريصدرانيتمنىلا.اميركى@

يرئي@سىإنا1مماالال-اطواالمقتلابداالااممرايتملقىأنيتمنىالااميربهى

ضدامةكلعنال@دف@اععلىانفسنانحملفسوفالمتحدةالولايات

ذاكخطابهعلىسماعاتتمضولم.."حريتهايحطمانيحاولمنكل

1قلايمحتى االاف1

اعلىالنزاولباالااميركاينأالجنوادا
ا

اضىالاارا
ت@ىلتىا1

السابقالرئيسومنعالثورةلقمعوذلكلدوامنيكان،ا@حكومة

الغازيةالقواتاستخدمتوقدالحكم.الىالعودةمنبوش(ن)ص

1إلاحياهلضرباتلطائراااوا)فعاالم@دا أع@احتواالثموار.21بهزو@رالشمع@بية1

ضحيتهذهباسودارهاباالبلادعلىوفرضتالسلطةالىعملاءها

الايفا

7بداية السلط@اتصاولتانباء،انتثصرت@0،1

ينشمطونارالاانصااانتفيددبها،تس@منع.)اللللا-امنيكانفىاترريةالدكتا

1نداااهو.اراباسنطقةفى 1د@اللجبنية1 ام@قاوسةعلىالم@درمة0الخاصة1اتاالقو@ن1

حر

ألغوار2؟
عنبحثاالارياففيواسصةمناطقبتمشيطقامتقد



اسلوباتخاذفيالمتحدةالولاماتفكرتانوكانذلك.دونحانت

الرئاسةتسلمعلىفساعدتالبلاد،هذهعلىللسيطرةجديد

ضداطناضليئتالوطنييناابيا@ابمه@رطانظ@ام@ا/1افرضوااشخاصما

فيتتغلغلالاميركيةالرساميلواخذتوالابادة.بالقمعالاجنبي

ا.وصن@اعةالسكر@قصبزراعةعلىسيطرتحتىالبلاد

و@عل@لىتالارهاب.رغممنيكانالىفيالاضطراباتاستمرتوا

الوطشة.إالوكةجماحكبحتستطبيعاندونواتمعاقبتالحك@ومماتا

1ا9@ني سافربشكلتتلد@لالإميبركيةاللشحدة.1الولإياتااخنت8

علىسيطرتهابسطتوتدريجيا،للبلاد.ال@داخليةالشؤونفي

فىالحكوم@ةامبرتاوالمكصركى.ا1دازالب@واتنظاس@ا
توقيح@1@ه.

الاميركية.السيطرةتحتباكملهاالجمهوريةكماركوضعتمعاهدة

الاقطارتدخلضدالحمايةطلبشعارتحتذلكجرىوقد

الولايأتواخذتالدومنيكان.علىوضغطهاالاوربيةالاستعمارية

1لحك@وماتاتزو@مقالمتحد لقمعوإلاس@لحةاتبداللساعدد"انيةاظرهنيكا1
ألاتىالمسدلحةالوكايتاولمل@ضاء@ألشحبانتطاض@اتواتريدأت

المزمن@أال@س@كلاتورىاللدكتما1لملنظام@نركمةمسشرةظاهرةاصبحت
فى.

1ع@ايم اقط@اببيناللتناذمىسببهاا@ليةبصقالمت1@3
1طذهقتواقلفولمإال@ابهمة،الطبقةا @نال!الحرب1

هئمبامئرتددخلبحد

ةلمش@ا.لآلمقوإتضمعالمدرالة1هنهوراحتلمتحد@ه.ا.االوالايات

قدومباشرة.الافيركيينالضباطواشرافسيطرةتحتالدومنيكانية

البلاد.افحىلوطنيةإ.القوىممنمكنيفةمطا@يممةالمحملي@ةاهذهابهتجا

6؟91فى5لمتحدا.يايتالولا،اعأط@متسطدطد،@ناتثورةاان@ايراجتواتأ

سيطرتهاال@ب@دتحتدوضعتكرمينغو،انت@وس@افىاتهداااقواالاانؤا1على

لهدا.خا@ضتعس@بةحكوصةقالمتاواالمسكرية.،ا

1سي@استهااكنطاتتبعأكانتاشيركاان ة،@9الطدااالتوسعية1

1الذىالشسارامنانطلاقلا أو"االطيظةأبصاول.وهوللهاكمب@لااتمخذت@ه1

1المبويةأاكساطيلبسياسمةفمداس فالكفىتتورعتكنالمالتى1

1جمةمها.عنا@لحين 1

الثعركاتأمصااخحفيهالثور@ةاتت@ددبخلمدى

وعلىلها.العائدةالاحتكارية
فيالغازيةالقواتانشغلتالاساسهذا

1اجتاصت0التىايالشورلاقمع
1منإفىلاعوإمط@يدةالدد@س@نيكان0 9 1 حتى6



ةجمهوري@اقاستوأالبلادامنايايتيمناطرحتشدبيهةثو@رةنفجرتا

الهدا.حرسينغوطصمةانتوساصدينةاتخنتمستقلة

الجماهيرعلىسيطر.نهاالمالكةالثريةالطبقاتوبسطت
1اتبثر-اتتنعموأخنت ة.لكا@ا.الطبمات1س@وللىوإتستغلال@بلاد،1

العبيدترداتوتعددتاالحالةبهذهراضيةتكنلمالجماهيرانالا
اخذتالحاكمةالطبقةمنفئاتانحتىامادحين،وانتفاضات

منبالذات،المتحدةوالولاياتخارجية،قوىحمايةطلبكلتدمل

1حو@نعلى@مانحهمالحفا@ظاجل @لدااأهتماماىاارةاط0
لكتسيتبع

من

التيالحجةوكانتالوطنية.وللسيادةالبلادلاستقلالاهدار
هبمامشهى.ألخوفاصاهؤن@ء؟ر.تستر

هايتى!ب@هتؤمااقد

1عاموفي 86 تحتبلادهالجمهوريةرؤساءاحدوضع1

الرجعيةالخطوةهذهضدالشعبوث@ارالاسبانية.السميطرة

ا@وعجزتعنيفةمقاومةالبلادفيوبدأتالاستعمارية،
اتو

السيطرة،ولفرضالعميلةالحكومةلحمايةوصلتالتيالاسمبانية

ارالثوانزلاعواماربعةغفنونوفياهدافها.الىتصلانعن

1افدداحالمحتل@ةالاجنبية.القواتبخا لدمىا@ذل@كفىاع@دتهموساالخسائر،1
عامفيالغزاةروا@القوات،هذهبينانخشرتالتىالصفرء
1 86 1مغاحرةلىا5 1اضىرا1 الجمهويري@ة.0

1نتو-@ا. لإلاهل@يةا@ربسنجتخر.اقمدأنذأكايلتحدغالولإيما@ت1

انعفدقدالنصروكانوالجنوب.الشمالبينرحاهادارتالتى

حصردتتعدىالطبقةهذهاطماعوبدأتفيها،للبرجوازية

الاقطرالىجشع@بثصراهةالايرجا+،1الفسيحةالمتحدمةائوالايلات

1اهيركافى،قعةا.أالوالمحاورة نما@النا.ابهاحسمافىاضمة.اوا"ال@لاتينيمة1
لتىا0

ىالكبرالؤةتكوناناست@طماعتاذاخزائنه@ا،إلىستتدفق

السيطرةبسطاجلمنالخططووضعتالجديد،االعالمفيالوحيدة

الاوربى.التدخلمنحمايتهابجطالجنوب@يةالقارةعلى

مرموقا،مر-لزاتحتلالد@ومنيكانكانتالخطط،هذهوفي

البحريةالطريقعلىتحتلهالذىالمهم0الستراتيجىللمكلانبالنظر
لط؟

عاممنذالمتحدةالولاماتالىالجزيرةالضمالمحاولات
1 ولكن.865

@

جديةمناوارهااستعرالتيالشعبيةالمقاوم@ةنار

1 1



الجزيرةمنالغربيالقسمعلىيدهافرنسية@شر-لةوضعت

1لافى1؟466علامفى 1مك@ننيااسبا.تندافالت76 سنلغرابىا،القسم1
نسلا،فرالىرسمياإجزيرةاا

وبملأ@ت)@ريزويك(ه@ل@ةه@بمو@مب

نشاط@اتزدادالجزيرة
1مذاصإلله@الكد@ادلددتز.مع هئؤوهماطاللن@ين0

العبيدعددازديادوامنعثمر،الثامنالقرنفيالكن@ارىجزر

المزارعفيللعملفريقياا.منبهمجيء
وبمرجب

عناسبانياتنازلت@5،71عامفي)بازل(هدةمط

اوربافىصباقيدامن2ال!ايضدا.1لفرنسمدااااقىءناشباامحقسم

وفيحقيقى.بشكلالمممل@يةتشفيذ،1حهطنحالنية(النما1الحروب1)
1ت1عام عارمةثورةفيالعبيديقودان)توسان(الثهائراستطاع8

ةالجزيرفيالامورزمامرالثو،1وتسلمالفرنسية،السيطرةاسقطص

د@و@2081والغربى(.الثصرقى)بجزئيه@ا
قبلمنالثوارس

الفرنسيةالسيطرةاستمعادةاجلمننابليونبهبعثفرذمىجيش

سلطمانهمي@بسطوأانا،ايسمتطبعواابمنس@يبينلفر،0ا1والكنالجزيرة.فى@
طحتىصنهلاالغربىالجزءا.عك@.ال!

1810@م

ررءالضإفقد@ناني@ا.ابممباترضخوال@م
عنالنظرإصرفق

اتقوفان.لكوالقنس@ا.افرمعجبرة-عقدتهلالت@اةاق@يداتلاتفاا

@ا@تقواتس@انللملااسبمانية،

فى@كلاهكأنن@انيابريطاافت)كاانيةيطلاب@
ال@فترةافىتمطالكتس@ريطا)جمتأال@ؤررةفرانسدا،معايلوتحتى

1 8 اعتملت@قندلفراذس@ي@ة.ا.السميطرةاا3تتستديمد@اان18.@-08

1بهلااق@امثرارةسكلى@ملةهنه،11فىاذيااشا سنالإص@ليونالممكمان1

1وصمالهنود 1الدبقية1

علىت@تا.التىانيةاالاسبماالم@از@ر.امنسملصتالتى

اعلاه.فياسلفناهكماالحمر،الهنودمنكبيرقسم

على)اث@الرالؤنسضمة،إاأالسيطرةضلدلسمكانا"ث@ايروكما
1االسيطرثقا

1عامفىاذيدةالإسبا 8 2 سانتوبينددغلو@ا1اعلاقاوحاواوا1

اننا@كأ@تضممانتكاالئتىأ)اكوالومبيد!لرمينغو@جمهوارية

ذنزويلااراضى

بدالإضمافةبنمما،؟
1

مةحكواقيم@تواال@ية(.ال@ا1ك@والولممبيااضىاراااالى

1وطنية

1اصدأذكاع@امس@وىتدلسلم جمهوريةفىاللىصيةاالقوأت.اان1

فىال@ش@ابد@.-الكنوأطاحت.ها@ملتهاهما.نسطالمجاوار@ةهايتى

1عام@فىهايتى،لسيطرةطويلايرضخلمالدومنيكان 8 4 4

*10



اهوهنيكمقج@دية

ثومينضمافتوالمت:
5ر.الس@ك:... نسمةردلأ0

8الما@: 8 مرباكيلومترا@ا8ر3

ا@ويبيوالبعرالفربمنهايتيجمهوريةعادص.

@البزيرةثلشتعتلوعيوالث@رق.والبنوبكلالث@من

فيهاويزرساالريف.قيعيثوننلس@"من

منيستغرجوالرز.ثبغوهكلووا"والبئالس@رقصب

وكلمب.يدالصفلزالبوكسايت؟منابم@
منعحاليهاوترر3؟.89فيكرلوعبساحثانا.

وعلامجزيرة.ص@ذبعلفيما@دقتلواالدين4رط

معكولومبياليها
صانتووش@يمتالبيض.منممبيرعمد

اسبانيةةمستمصلاولعاصمةواعتبرت1@ا96فيلوميغو

الاسحساني@تالبعثممانطلقتومنهااهيركا.ي

يلاسبا

@ريقيا،"منكعبيداليهاجلبعثرلسلاس"الترنفي

الس@ر.ضبزراتفيهاوبداتالهنودفهاس@علاصاءبعه

1 0



لدومنيكاناجمهوولة



 



الحاكمةالزمرةداخلالتناقضاتفيهاتغلىيةاللاتيفامريكافياقطارا

فتوضلىى
1الى1 1السدل@طةاسليموقاحنالتطدا1

الثممعبإعلىةاوولا@اجنداحالىا

ليسوالاذهانعنببعيدبيرومثلوليسالاصلاح.الىميلاواكتر

الشعمب@يةاك@ةالملواسلماسبيلهناك
"

وتعم@يمهااقض@اتالت@ن@اااسشغلالامن

ولكنمحال.الاالامبرياليةبالقوىتجابهفالثوارةالحكم.داخل

لاامرللسلطةالحاكمةالطبقةمنجناحوتسلمالمفاجىءالانقلاب

هىوتلكالاجنبى.امنوسريعمباشرتدتفىالىيؤدىانيمكن

النفوذصعارضةطريقفيودفعهوتأييدهالانقلابلتعميقالفرصة

المعاديةالجذريةالاجتصاعيةالاجراءاتفيءلريقوباتنلالىجنبىالا،

انااللثوارةيمكنإضاامملاع@ااكهنلا
@

اتهاسس@افىع@لي@هتمعتم@د

ميال،المبضعسوىعنهايبعددلاالذىااللكرابىاالشمحباثرارةهوذلك

ابىي@حااامالعاوهو
صمدايفةوايدد،ألافعلا

@

1مبرتمتلد اسعالرااكير،البص1

متىوتس@اندهالثورىالحكميدعلىلتشد
هذهعلىوبرزانبثقما

كا@فيمستقلمتحررحكماولالسودعليهااقامالتىالجزيرة

الللااقينية.ايكاامر

ه.؟



يحملونوهمالانالثوارنهضلقدالسابف.عنيخت@لفوبجوهر

ببندقيةورف@اقه-توسانبدأهالذيالرائعالثوريتراثهمجانبالى-

لم@الافذاذ.االلاتين@يةاإملىيكا@اروثوغيفالرااي@ةرابتهاحرع@لىركبت
نظمهاالتىالراهيبةوالمجازرالاغتي@العملياتعضدهمفيتفت

1طريقألي@نثواف@ا المسملاةا،ب@يةألا@رها/ااتالمعصابا1

ماكوتس(نتسون)ات@و

1مناكثرثوكباباحكمخلالقتلتالتي وقدمناضل.الف5

1)فىالثوري@ة1المقوىاايرت@فعت ابهبرفمتو@دالمسزالالهيةاسشوىالى1انضلاد1

عمدياتان@طاقاتسعالتىاارالغواافرقيوتشكدتتقمميينحزبين

ضدالهجماتوتعددتالقائمالدكتاتوريالحكمضدالمسلحة

وتعددتالحكوميةالقمعيةوالاجهزةالاقتصاديةالمؤسسات

ضتوتعرالي@انكيين،والاحتكاريينالاقطناعيينمزارعفيالحرائق

1ال@همجمداتحكدوم@يدةيةعسكرقعا.مو اوواقعار،االغوا1
الصلارماالعقاباا

الحرباضداهيريمةاجمااتااهرااطظااواقدام@تالجم@اه@يرابمضطهددى
الدخ.إام..افشنلاافىيكيةلاسرا

الثورةتنامىالحال-بطبيعةالعميلة-السلطةواجهتولقد

الشعباعدلىدوفرضاضلي@@اللناامئداتغتدي@لا.يوال@قمعا.اأنوأعلأقسى

بشع،اسوداكأعاب
تكوينهايتجددالتىالقمعقواتعلىاستند

1يمدع@دهريبهاوت@ حصلةاقماستواقدى.اضوافترةب@ينانكييناليدا1

طدإفعدكتسكنمدهمدااضفي@ن@لناات،1سئاواقتدلالنطاقاسصة،1يوالاعتظا

يكنولمنفسه.دوفاليهقصرالسواحلخفرسفنظهرعلىمنالثوار

لنحدتهالج@وىاس@لاحهاتطمائراخفتانالول!اليشلماتو@رللدكتاا.

جممتفها
1احبطتوااتسفنا@ المثموردق.1

1الإسطولان @ايتىحولالبواسيداءانمكى@وباليا1النبحرى1

1الدرئيسافشل@وفاش فيحوفمابنااطلناكملا.وصوال@جدي@د-1

1علالقمعل@اقولات"سات@قفنفوذه.وسميطرتمهبسلى
0

الاستطدايلىاة.@

جيةالر.ااقا@تلوط@اناتأس@كلا.اكصفالكف@نعصاتساا،لشظاما.لحمايمة.

1لالهكنجنبيةالااااريةالاحتكا1الثصركاتاوا@ركيهالاواليظ الديستالصدويرة1

@رغمتمةق@اسويلىاء.
0

نل.الملتددانمكي@يناليااافىاستحد

1أن 1 1سفوى1 تلبانتستطيعاطمس@لحةائ@لهداوفصدااللنظمةالشمعبية0

القاااللنظماما@كةزشفىحاجمممااثررا
لرجةالىاقضدائهتناتعم@ق-3

رأيناانشقولقدله.حا"علىلوضعا.بقاءمستحيلامعهايصبح

1@ا



@ظحرص
الرحثممية.ا@ج@اباأشبهاسلو@ك-ط@بداعع@لىتددربص

الولايايتإفرضتا،نفسهنيسملانمنالمعثصريناو.لدتاسعأاوفى
المياهتمخرالبحريةقطعهاومضتهاييتىعلىبحرياصاراالمتحدة

بتحرك@اتهامعلنةالسماحلية،د@نالم@الىالكبيرةم@دافعهاتوجهوهى
بعدهزيلابداالذيالنظاملحمايةالاميركيةالقواتاستعدادتلك

1يصانكاكم@اللا@كابابماو11)اليهفىوفاأبالتر"اوارىان يسمميهن1

القانونعاما-لانعثصراربعةقراب@ةحكمالذىالراجلوهوانصاره(،

1نرحيمدا ايلفعولصوالسم@ا@ى1
1

يبالتعةوألضمومالاقتلا(.ال@قسو@وإالقمع

برى.لبر؟ا.

1منهماغتيل1شضملا36هايتيرئماسةعلىتناو@بلظد 0

و
اسق@1

وعثصرو@نثلاثةبانقحب
0

اوهذ.اشه.فرالكدلىافقد@ملاتكركابابلااماأ

لدهامماحتااواقسوة@جبروتسنبهيتمتمعكاينلمالكلىايىواحاليلوص@ه

فياذنيهحتىالم@نغمسهايتىشعبحكمفيالاستمرار
البؤس1

محاولةبسببجيشهضباطمن(65)اعدمدونجاليهانلشق@اء.ا.وا

1امنثنينا.لاختطاف.
0

1كمايولااثه. 1

@ت@سمعةاع@دم

اقربشضملاشعثصر
عمهخصوات@عرضال@ه.اخثممهم1افىش@كانهإلممجررواليهأ1نناسىاا

1لىا 1

اربع
داتصريانقلابيةااوالهإمص!12)امناكثروااغتيا@ااولاتامحا

1تعرضثاجميحهدا،فشلتواللكنهايا.عسكر ل@تصفيةألىاابهاائمونالظا1
الدمدا.صثيللابقس@وةلحسمديةا.

1هايتىان الخسم@مولعلىيافيه@االسنوىاانلأامحدماللايزيددالتى1
اتالثورتاريخويعودعريقة،ثوريهدتقاليذوبلدفقط،دولارا

1عامالىفيها 5 2 ظلممنالهاربوناالسودالحبيدكانعندما2

1علىعفوىبش@ليثررون.دألاسميدا" تا@ري@اضل@الإاضمطه@ايد.اواالظ@ل@م1

وهىالبطولية.بالثورات
الاحتك@اراتلحكمترضخانيمكنلالذلك

لركبابااودوفاليهظهوركاناذاو.المحالي@ةوللدكتماتوريهالاجنبية

درجةالىالمتناقضماتفيهتصللممجتمعملازمةظاهرةيعتبر

الحصمداامعهداتته@لد.بريعة
نظهامداقتصرضالحاكمةاانط@غمة1

ف@يهيجم@ع

شىءكمليقرراحداواش@ىكلهاانسملط@ات
المجتمعهن@م@ثلفانا،

1اسلمكواايضااخلهدا.افىيحمل فدالشمبالنظدام.إهذامثلالضاء@كل1

طويلا.يرضخانيمكنلاالعريقالثورىالم@اضىفر

1شاب@ةاالرااا@لرحلةان سنوأتسنذذنلاقلائمةالالثورة1

@.؟



الهايتيينمنمكونةهاييتيشمالفيمسلحةوحداتبانزالالابيض

وامرايضافشلتاول@ةالمحاولكناميركا.فيالق@اطنين

1اواملحقهاا@مريكاسفيربطراد البدرو1سناطنميه@اسالاجميعابحبممكر@1

لسم@احلا.الىالوب@ية1سمفنهبتوجيهاغونالبنتلاابملهقا.ال@ذىاالالصر

1الاستق@الةعلىالمدكت@اتورالاجبارالهايتى سياسته.تغي@يرو1

عادتحيث1.@63عامحتىلشكلا.هذاعلىالحالةاستمرتوا

انغيرجديدمن)الطبيعى(شكلهاالىبينهم@االعلاق@ات

3ال@يردداف@ايتملظاي@ناكاناللتىاات(المسدا@كلمد.)ا حمدألىظتاشنطنوا1ء

"النصفااف@فىكبير.

ملايين6ر1تملقىفقط1@36اع@امامنالا-الا

لمصينفيقرضا،والباقى)منحة(صنها@ملايينره1كاندولإر،

ر\4ىسواللاحقةشهراع@ثصرالاثنىخلالفيالاميرك@يةالمس@اعمداتتبلغ

1حزيران3فينفسهمننصبعمندممانهلائياتوقفتدولارمليون 96 4

واشنطنعلىالصعببالامرذلكيكنولمماي@يتىهاعلىالحياةمدى،رئيسأ

لتوظيفا@،ا.ت@عدولمالبلاداقتصادبتثرفمال@يرضسياسةلان

لاحتكاراتها.مهممةارباحاتحققالاميركية

1وضعكانلقمد علاشنطنوالايس@الكدأنذاكاللاتينيةااديرك@ا1

ليتى،طاافىالمبنا@رالاسلحل@تمدخلاا
1

تحاولىبطريقةجطه@االذىاالإامر

1اضرى 0

1اقبلظيرفاابطدوالااطماحةبلاالقيام يمناريةاليسااالقوى،اتتمك@@ان1

شىءكلقبلالاميركيةالهحكومةمنحتلقدنظدامه.علىالم@ماء

1الب@عضالكلالملالصها 1يلمجم@واعدات0 ام@نا@لسملحةاليصينهة1
فصيتيينالهاااا

الخارجا
1امنه@اييتىافلىائهم1نزا"تمالذينا@ غيرات.الدط@ائراواالسمفن1

1عاممنذمحاولة9الى.وصلتالتيوغيرهاالمحاولةهذهان 9 فشلت63

بفمعلىجميعها.
السشرأتيجيةفى،1الدشع@بيةاالجملاه@يرادورالمدالتنكرأا

واجويلىنجيلايبفىاينعكسالذىالا@مرا.التكتيكاوا
اسية،الس@ي@اااطنظمة1

توطيهاتحاهب@افالك،هنالعكس1علىتوثواولاتالمحاهذهانحتى

حدالىالمعارضة.قوىنفوذتقلصتسببوهيدوفالير،حكم

التراجع.الىويدفعهاوالخوفبالميأسويشعرهاادنى

1ن@يسانمنالعثصرينواالثانىوفي 9 7 ديفاليه-ابننصب1

ييتىها.الجمهرويمةارئيساعره-عثصرء3@التداسطافىشدابوهو

قضاهاسنة.عثصرةثحثهنأكثراحكمالمذكطإالطهوا4واف@اأثر

اقصرهاراسموا1اخلداشصنا
ا

بهيحيلىال@شص،إعنابيهم@المنيع،

2.؟



الماالباغاافهوار.باسمتمرااغفرضى

اعلويواليهمالافمخاصإي@قرب
معنه@يمفىثمابيماغ@يايحاكمهم"وينفيهمفجأةيعزالفمثمص@بالمنا.

بعديند.شضسدتهفىويضعهم

0ان

فىفىاكنةيناتعراله@رجايحملالن@1السرى،اليس.لبوا

وكانالدكتاتور،بيدوسيطرةبطشاداةاقوىيشكلالاحيانغالب

الاسلحةانواعباحدثمسلحونوهمجداعاليةرواتبلهميمنح

المؤسساتجميعالىالدخولفيمطلقةصلاحياتولهموالمعدات

اعنوا1كللارسةلمماانهموبأمكها
وا@لضارباتالزشوهاواالقمعالواالم@حقات1

0والجرائمالناساموالومصادرة
الاخرلى.المختلف@ة

الذينوالواسيسالعملاءامنكبيراعدداالجهازهذاويملك

واللثقفينلدلإلهااظ@فىم@واقبةاامراعدلىالاولىاالمدرجهبا@ماهتمماا@ركزأون

اذبالااجاوا
اناستطاعواو،المش،1اطنىاواموييتىها/فىاصقاطنينأا

اولاتامحاكلالف@لب@ايحبطوا
0

تصالثىالمدكتاتورااغتيالداالأانقلاب

حتى
1

1منكثرا1هناكا؟لان.ا 1لحركاتا.أقيدة.@لراعميملاللفا2 إلمعفالمنية1

1ابىل@فلاخيةوا ويعمل،1انبدد.1
"

1لحهاز ةثمارا،كلفائفكسكلىع@لاوةالسرى1

1اجهنرةمينأعداتالصرا المهنية1السمياسمية1وإدلنظماتالمختدلفةراللةاللد1

الحاكم.الدكتاتوركلهذلكمنالرئيسالمنتفعويكونالبلادفي
الدلحيشابابةسقااقوةيلشكلالنسرى1لجهازاان؟

"

ده@د@يبلغالنى

الخاصالحرسهمالثقيلةالاسلحةيملكالذىولكنرجل.الاف6

الرئاسة.قصرلصالمرابط
هرالاستعمار.ألايمرايكىاان

1الفى1 1

الحكماسستالىالبيررقابهداتى

لمالذىهنظ@ام@فسادرغمالاقتص@ادىالعونالهوق@دمهاييتىفي

1تستطع وحتىمكنطمل!ت،الإاحتكارإ1صحاف@ةحتيسس@اوئهعنالنسكوت1

1مكالمفىاللبملارئاستهجدد 96 1 1@ون1 1

ذلكىجر.وقددذتحا@ات.

ورغمملائمة،اقتصلاديةبظروفطاييتىتمتععدمرغمكله

بدرجةالاميركيةالرساميللتوظيفملائمامكاناابداتكمنلمانها

1لدثوولةا"الكن4.كبيرة عا@ثمطا.و،1ألكوابية1
1الثو@ىاا علهارستهالذى1

علىالاقتصاديةالمساعداتاغداقالىواشنطندفعاللاتيني@ة،اميركا

سمعةالىيسىءلانهجلاتب@اع)بمرونة(وااجبمارهال@يربروفدانظإم

-@الاقل.على.لىاللصابصعيدالاميركىالاسننبمار

لبيتا-قامواشنطن،لرغبةالاذعانثرفالميررفضوعندما.



1عام 9 5 1قاصت5 م@عئنناذيةيةمكسكلتفاقيةا@بصقدالمعسكرية@مة1

كثر2الحكماأزمةامنسنايثن@البكعلىسيطرتهاالضمانواشنطن
البك.1فىثويرياوخلق-ضحاابقالسا1من

اسماهياحزباساسسحيثالسياسيةحنكتهدوفاليراظهروهنا

امبلرالموظفشجمميعبقيا@لىتهوح@دالن@انمقوميةا(،1أالرصدمة))حزب

الاوساطعنفضلاالضباوومنكبيروقسمللحكمالمعارضين

2ضرأبالب@درواعم1@56عا@ماوإخروفىالؤطنية.اازيةلبرجوا

1@مةا(@رنيسسهاضطر1الحكم1ض@دعام

البثدامنا@رةكلالعسكريمة

السياس@ي@ةأالقوىبيقالإنلشقاقذوضىذالكاثرع@لىهاييتىإعممت؟

الحكومات-فيصريعتبدلوصلللحكم.هعارضةكانتالتى

أبحزبك@انا:
حرفناليربهوصنذالثافاعل@يتهاظهراللن@ااالوحيمد0

الجيئ@ىأوق@الهالا@رجمىاالاسشعماوامنالكاسل1ل@دعم1،1قلقىالم@نى

@إ.طريقعنتمكنىاف@ا،/الهاييتي
وتزييفلا@هاب2وع

1ع@ا@مأي@لولفىالحكماستولى@بانالانتخابات 9 5 اولو-لان.17

ئيسالرهوهايتىفيالرئاسةمنصباستلامبماعلىهنأهمن

نهاور.يزأيكىالامر

@بيعتهالمولممةابزاضاععماليةلررثو@بلاوهنا

فحرمالسياسيةالمعارضةضدالاولىضربتهووجهالدكتاتورية

1وانفىتهاقالطاغتقلابهماثاحزا بمهاوالبلارو،أخايرجالىسنهمالكثمير1

1تط@هير(@ااس@عةو.عملية 1الؤباكانالتبىاباتاللنظا0 @شيوعى1
قياحةعليهاوفرض@\،48@عدامهنذقويةاقعفيهاسيدتدلالسرى

وبناقىوالعلمينا@بةاسنظماتفىفمعلمثملماي@صرتزاقته،انهاعواامن

الضب@.باطالم@

باني@شوكانعنطوهنمتزستا.اثوالمياكاالرافلاكان

الدينىالرئيسيزيحكانالكنيسة،منالعونتتلقىالمعارضةالقوى

غمالروعلىالمحليين.اعوانهمنرجلامحلهويحلالباباقبلمنالمعين
اقىرلد-كمصايسحم@عأ"المب@9لدمفىالسصيامسيةاتنمصاشضةةتحطيمهمن

حسم
1ف@فىكليا.الى@طا)نبه1السمياسمى1نصرع:11 1

أتورىاللدكتااالنظابم
1يمكنبمالنااتالفردىا ألافرادوجتىبمللقلي@لة،ا"ا@جموعاتقكونن1

ومنأم،لتظا.يكلى@اخطرا
صارصالهضأهمذاشلوقوعكف@جلأ.ا

تحدثالدولة،مناضبتقليدفيمدروسةداخليةسياسةالدكتاقور

1 0



الجديد.الاستعماراساليباساسعلىالىالاحتكاريةوشر-لاتهم

1عدامفىايتىهناصمملتع@نسدا-النكن اإس@تقلا@على93،4

الطدي@ديوباإكهناعسكريةبمفرقةالاهريبهىإالاستمعماراحتفطا.ايشكملى،

الاميركي(.للجيشالطبية)الوحدةنشاطاواكثرهامؤسساز"من
وبى

ففسهال@يركرفدااوض@عالضبطبماإلاستمعماريةالمؤسسةاهذهخدمة

مافيوخدمالدراساتمنبالعديدقامحيث
التنمية)ببرنامجيسمى

او9)صريكليةااالمحربي@ةارةر.امنحتلهب@انكالكعم@@وكوبىءيكى(.الاص@
4لك@امفياسيماااشيطالةزما 1يةالؤاقدا.)،1امىةبددراأ1بلدصيث.\@4 لمالثممسببة1

@مشيغا@ن..محةجنا،فى

4عاموفي ليسكوتاتورالدكضالهاييتيالشعبجماهيرأجبرت1@6

1عنائتنحىا@
1

1المحكامبااشبهوهوالحكم ف@ينالاضاتولريينالندكتا1
ضمنتقدمىرئيسمكانهوجاءالجنوبية.اميركادولمنالعديد

اللعملانينقواواسمناطميةالددمؤ@اتالحرياابعضانعممايلميةأنلحركأ
اقلبئالذىالامرالاجتماعى،للضمانالاسسىبعضوخلق

عملائهمبدفعذلكقابلواالذينالاميركانألمستعمرين
وف@المجربم@اواثافطوااالجهازافلىالحساس@ةإواقع2اح@تلاللا.

الوطنى(.الصحى)الجهازرئيسمنصبوتسليمهبلادهالىللعودة
االتفشىال@لرىامرضع@لى@انا.اصواماشمناضامنصبهخلالوامن
1فى 1 1اللدىاوإثمعةشمعب@يةاكممبهااممنادا-*1 1 يبنص@يويتيى.المفا"@ثمصب1

كياانهلمبناءالشعبيةااصفه)فالميزادواستغلاالاامحيركاناصماقائهمن،

العملاوزارةفيالدولةلسكرتيرأوكيلابالفعلواصبحالسياسي.

الإمريكان.0اللمستعصرينعملمهأنبجاأالمط

عمامفى.@
1 1 9 5 0

ط@ايماماتبضطةلهكن@االلعملوزيرااصبح

اظاكالقائمةاالحك@وامىةاب@االااطا@ةباعسكري@ةأوصدةاقالمتحيث

1ضد2القمعاعمالاشاست،وما

وعأروخسمهبقالساا@كما)ناعو

1التطولربااديةاغنالقواىا1كل4موظفيه 1

لخمكدوفدال@يراممااالمديمقرإطى
1الىيتعرض 0

دء@تركالىاض@طر1افه1ألاادألا@مط@هامننصرخاى

ا!ا
1علىارىازا@ 1يةائح@ا.امنغمال@1

ن@ته@ابيمايرسويكادالله.يكيةالاامر

المحخلفةالمناطقالىالترحالعلىساعدهالذىالامرريفى،كطبيب

1ض@دالمظادمهاوتنمفطيمداقيو.دونالبلادامن

الحديمد1الحسكرىالحكماا

فيولية.طدرجةألىسياستهضدالثسعبيالاشتياءاشتدالذي



اتيناألتىاوانبلادااتملكجهتوا،االمشماكلاانع@لىيبرهنا@اضرا

اذكر@طعلى

سنةالدعثصرين2عنفعمد،1انشحب.امصلحةفيه،انماتحلالنم

اديمقراطية.حقوقبايةهايتىشمعبيتمتعلمالااستقروابحد@لىال!
سميطرانسدأ@ةاغوااهنهيخاشتااطيمالةالقمعواابالااره@ادوسا،
كية.اراسيغااالااهاامنطبقةانو@اوكوالاشضاعلىا(المولات@و)انونالم@لر
تستحوذانالفئةهذهطريقهعناستطاعتالذىالاسلوبوكان

1ءيلى ه@وائ@س@لطةوا"لأرض1
1 معاون،انتعااوانتزويراوااع1

الملاكينا
منباهرال@بلادمشادارتهمقبللهؤلاءااتهم،اممتلكناسلمواالذيناا(شيض

غضب
الاستقلال.اعلانوأار؟لاانتصاا،اقبيلاشلثوا1

ش@د.امؤااوقابهلللاصلاح،اصحاوالمةايةضددنونالم@لوويوقفا
بير

الاصلاحات.ببعضالقيامفيرغبةابدواالذينالرؤساءبعضاغتيال

رهابالا،عتمددا،رجصيماكاناالاستقلىابمعمداقامكذىاالحكمافأن،1كرهكذا

نحكما.هذ!اصتاماعااخلا@561@البقاء.االدموليةاالتصفتوا
ضدمريرانضالاخاضتكماالالاماشدالشعبجمأهيرعانت

منالتخملص1جلأ.ااوم@نعليهاافرإض@تالتىاائعبوديةااوالااقطاعا.قيرد

عنفبكلالطبقىالصراعواستمربهاحاقالذىوالشقاءالبؤس

كطرق@فيهاتوحدتالتىالشعبيةالدفلاحيةا@اضاتالانتفااوتحددت

1شمعدار@ركايننين.المملوواالسوداء01لفقرا
ألضنىا)األن1)هوالسملطة0

1ه@ولفقيرا.المولات@ووانموالااتووالاسرد@ا 0

اسواد((.

1راةالشواانقد@مرات سميت-كماأص.-راالقاائتمراد1اوااننفلاحية1

حتىوعثصرالتاسعاغرنانهايةفيالاوليانالمرحلتانكانتثلاثبمراحل

1ع@ام 1عدامفيأاتبدلاافقدالثةالثااأما@1،1 ضىاستمنرتااوا1@6
2 1الاحتلالضلد،1اموجه@ةلاضيرةا.اوكانت1@0 هنذبمداأالذىاليانكى1

1عام "ووضسيةبعنفالاانتف@اضىيةاتلمكلاام@يركانا.قمعوحين.\@5

تحطم@تإالمماا.ألنالا،أالشحبلثوارةا@داسيضعذظكانتصوروا

1افىانتواكأةات@دثتعن@دمنا 93 0

انكيصنالميناااوقتلىأاش@د.1بمعنفى
1لافا. لم@نلافاااواالرانثر1

أ

انشعباابنا،ا
1العزلا@ دتانذ1

1

اتباللساعدأمافىوهم

ااتاراحتكاالا،ال@عملا،)نس@لطةاتسليبمقلثوارءااقمعيرغم@
ا

هميركمية،الا.ا
ةرالثوجذوةلاذكاءعاملاشظلوجودهماناادرسالاميركيينفان

1اتركوالمذلكار.بناستمرا 1عامفىع@سكرياالمبلاد1 93 إنبسد4

1لمالهاصتملرصا عملاثهمطريق.عنع@ليه@ايسيطراوناستصرواواعاما9
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جسيم@خسائربهاوانزلوالاحتلالقواتصد
الرجسالفية

فيالاستسلامالىالكولونياليةالقواتاضطرتوقدالاسلحة.
1عاممنلشانىاةتشرين1لم 8 رسمبباالبدزرأسمتقلالعلن/وا03.2

الفرنسيةالكولونياليةبهمنيتالذىالاندحاران

فيارتهاخس@بلغتالثمن،وغالىشنيعاكانهايتى؟

بينهمرجلالفخمسينمناكثرلرجال
ليكليرالجنرالالحملةقائد

غضبهننجواالذينالفرنسينالجنودانالكبار.الضباوومنعدد

العالموشهدالصفراء..الحمىبمرضاصيبواالجبليةالمناطقفيلثوار
1اكأظا

1اريختاافىفو(بيان)ديمانااوال1 كاننسسبة،،الفرل@يدة/1نميال@والكو1

"املشابهةهزيمةلمنعاممائةيمن.اكثراقبلشالك

@ثرقىجنوبفى

1يمدوع@لىاسيدا@
0

سين.لفياتاااراالثوا

1كماحقا،سشظةاث@والدةهايتىفىم@ت.اوق@ا. 1

المعبوديمةاالانيت

رجل.اخرحتىوظالميهالشعبمضطهدىتصفيةجرتو/نماما

صرحالةوهىالضمىااث@اثاصامنانيلةلثاأ؟الصرصللاة.افىايبلادودخلت

يةوالإقتصابرالاجتماع@يةالملالعواحببد@الرطنى@واتو1ا@تمعابننا*

جواديستبزامهاظانبىاالشقاف@يةاوأ
1وكانالإامة.ا

اكلشمماالمبلاداايما@م

اأهمهلا:علديدة

الالرض،ادملكيةقضميةىءل.أ/الزارلكيهة،الةالمسأاصل-1

ملكيةفأماوتقدمها.البلادتطورمستقبلعليهايتوقفوالتى

الش@ا
1علىاوإل@قضما*ب ر@نتطو2الم@جتمعنحواق@دماالسيرااواالاستغلال1

اركميةالاوالميغااراف@ظهفالف@ليلةاالزلمرةايةمل@أماا؟
ا

البلاد1تاخر4المحل@يدةأ

م

الاام@بريالمية.إنف@و@لىتمحتالت@الىبماطهاسة؟
1لثوارةا"استيعاب-2 1ا@مناعية1 عثصرالتاسمع2ل@قرنافىث@ةالقا@1

هذهالىا،بصينظرالذىاال@مالمعااحياةضىهايتىتدخلوبذلك

اثرلته@3قكوفدىونجحالااسود1ال@جنس1بهااقدالماثراةالمبا

ا.

اواهى)الإاجناس(مشكلة.ل،ص
1المشك@لة1 1

ائمةق@ابقيتالشى

عنيف.طبقىصرأعالى1الزام@نام@01ا@تتحو"التىا@التحرربم@د

يتى.ها.بشمحبال@اصةاالقومية1فدةالثقا.1بعث-4

الوقتفيلهايتىالرئيسالطابعيشكلالذىالتخلفان
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@االهذا

حربسان@نقيأكهالئئورةجيضىاجهو.بب

الىوقفتالتيالملونينوقواتالغازيةالاجنبيةالقواتمزدوجة،

لطبقةوا@السودبينلطبصا.الصراعيةبط@هوذل@كوكانجانبها.

صنتكونتالتىاا.لاوأصيغاركية
فبلاصا"ا.مكانضرالذكأأأ.ني@ناطلوا

بالطريخنالهزبةاتنزلىانالشعبيدةااتالقواااست@طاعتو.البيض.

طفى
م

1 797.

لتىا.لوعودا.منللتنصلأائفرنسييناتشمنا:أتبطامى

والاستقلالالحريةمنحيعنىتنفيذهاكانوالتىلتوسانبذلوها

فئاتكليجمعانتوسانحاولالمناوراتهذهوازاءلهايتى.

تلكمحاولتهفييفرقولموطنية.جبهةفيوطبقاتهالشعب

والسردبين
1

نيلعلىانشعباصرارنسافر.راتوباالملرنيى.

وحدواذالتحريريةالحركةلفمعكبيراجيشاارسلتاستقلاله،

اسرباستخدامقرارواا@د@،اادةهائ@ادي@ةاخسالقرتانالثراكرا

-
الفرفسييناجبرمما"ا@روقة،إلاارضاننيكلاطبقواب

العملياتبدء@فقط-اشهربحد.لموشةالهدنةعقدطلبعلى

يثروطهالبحثذهبحينولكنهانهدنة.علىتوسان

فرنساالىأرسلوهثمأعتقلوهو"كمينائهاعدراق@دئفرنسيونأ،كان

الىوألىصحنهعلىثرأاسنااصحاتسمىءسى@مىبهفقىا.حيث

1نيساتفيموته 8
)اطهو:قالهمااخروكان.03

اما@راهنفوسانتفبىفقطدالسو.حريهجذععلىيضىاعتقالى

ة(.وكثيراعميقةلافهماثان@يةفستنمولجنرراا

مضىقبلالارضنفوذهناعملىالجنر*سوبرهنت

اعتقالهع@فقطواحدشهرفبعدتوسان.اعتفاعلىطويلوقت

الىالعبوديةنظامواعادتبالتحريرالخاصالمرسومفرنساالغت

هاعانوسالبلاللى.
اتبعتواجديدمنالثوريةالحركا@لمجرت

ضعه.4اتدى1الاسملوبانفس
تاحةبرزو.ا@ر،الغو.حربنىسان@

توحيدفىنجحواانبحدكبيرانصرايحققواأتأستط@اعراثوريون

لملونيئ.صعقواهم

لشملقا،سنار،الا@كاانطلقتاصمىالأنصارحربوكانت

ع@فةمعاركالثواروخاضيطاق،لاجحيماالفرنسمينحياةاحالما
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يوهملنشصب-ا.اممنلاكبرا.
اار.انقاذالدككان4حقوق!ادونالسود-اا

1عليهمباناللدبيدد "ح@لايتواقمطوالا.ان1

م@نلنض@يتهم
اولحاكمةا.الجهناتا@

بمصيراي@مواانكوانقضيتهمبحلاكتفو،ااالذين1نبينالم@ل@واسن.

االجمداهير
0

السملاحل@حملدتالتى
ا

كفىل@ك@ان@نثورة."فىاانبهماجااللى

1يؤيرانسمبباايضا 1كلادالا@تمااالسمود1 1

ف@انفسهم
تقريرى

سنوابرزالسردااصفوففىالشصرللىاواالمثوار@ى1لر،-نتثصرتا

فذثورىقائدالصفوفبين
حولهجمعلوفرتر-توسانيدعى-

1بمعمدالسوداامنجيش@ا ايدالش@عب1جماه@يرف@يهاكثتىا"نالااطل@قين1
1اباالإلتداق 1

1لها-اشضا@راوفمتاللتى 1

لملحمميع-..الحريدة.
1اكزيصراتهااجمالتالقوااهذهاخنتاوا 1جنبيةإلا.اال@قوى1 وتنزيلنس@بةالفر1
1ال!ئم.الهزأابها 1همذهفىانه1 القانكملتراانضمتإاللذاتبأاالمترة1

ارضالانكليزيةالقواتوهددتفرنسا،ضدحربهافياسبانيا
باملالغدازيدةأجنببةالإ.1اتلدلقواتاي@يمد@مالمب@يض1واعلنهايتى،

الحأتال@كبيرلنخطر"ضاااطاماواا@فرنشيدة.اقالسيطرءانميعتخلصا،

1فرنسا 1هيرالى1، 1

شااتط@ل@بتوسانبقيدادةائرةأالثااإلسمواداء
1للغز@ويوسطلقةا0صمدافىالمس@اعدغ 1

الزواحاالةالمعبويلىي@ااباالاناءالواعوا@

1غيرإلخطر. 1قميايلىةن1 وارفض@تاللش@ف@ة1الوعويلىبلاتقبلال@ماللثوار@ه1

1قتصمدي@ بها.اسمإل@تزاالكد@م.ربل@تمط1ا1اث@بتتاال@ذيناالييدناكوا@ونيا0
1الىذلكامامانسنافرت.اضطر،اا؟ 1شباولفىسموعأتصدلرسن1 79 4

الثوريةالقواتتوجهتوهكذاهايتى.فيالعبوديةبموجهالغت
1لنقواأتا"ضددانهااابلحنفمرااءالسواثاا ن@تكا.الشىالإسمباذيةو"الانكلمروية1

1اعدلىال@ماءتريد 1أل@وجواد1 س@لهم.النتحلالانتيلراصفى)نسبىالمفر1
م@امحتىالإجبيةالمقوات1اربونيحاتوسمإناث@ةبقياارالثمواظل

1 7 1ض@هافى@وظهرت.97 1

فمىتبدد@الوصملاجديدىا@لعواالفتبر
الىإكىانىيطاال@براالغز"ف@اعيمةالاجتما.االفئماتااوااالط@بقاتاقف.اامو،

1افىتوالااتحدنوث 1اعالصرا1 نونالملرانحازحينوكالكالمجقى1

نبجا،الى،اتو(لا.الموا1)
1القوىا افاهالصرسومبسب@بالنشممعباديةالمعلا1

الاجتماعيةالفئاتمنيعتبرونكانواالملونينانالعبودية.
1ذات 1كالنكماالالممتي@افىات1 1

يمت@لكلمنهمالمكشير
@

منكبميرةاع@داحا

العبي@د.
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هؤلاءفانباريس،فياعلنتالتىالانسانحقوقاماالمستعمرة.

هايتى،افىصفحولغيرذاتاعتبرا-هااا:تجاهدلوهاالملاكين

للتصديرممادةتكنلمهؤلاء-برأىالبرجوازية-فالديمقراطية

نون!القا.امدامحتساوين،ا.غيرئسودوا/اسلملوان@ينلاسشفاكه.:

فييفكرونالبيضالمستوطنونبدأايضاالفترةهذهوفي
اولإاجلافمقط.انحهمضاألب@لاد/ابحكمانتمتعوانسافرعنالالانفصا

سليةانس.مجمايشكلونخنر!ا،د1\إواصحيزالىالقكرةاا@ذهااخرا

تلتزموالافرنساتتحدىاانهااعملنتانوانبةقماسلطةذفسه@ااعتبرت

بهذاقوانينباصدارالعبوديةنظامتكريسوقررتبهاروابطباية

علدداتحولىلسالمج@ااهذهبعضنمتكا.اواقدالصلل@.
يخحنالمملوتم@

هذهلتصبحامنهماطراثوهمممانسرعا.أسبيضااانالا،1االاغنياء،

وطالبواالملونينبعف@تمردوحينوحدهم.عليهموقفاالمجالس

واعتقلتتمردهمعلىقضتكبيرةبقواتجوبهوابحقوقهم،

ا@مباناباع@ظدامهمافكسرتتعذيبناالموتباادليهموحاكمتقماادتهم

ريوؤسهم.واقدعت/الحديديةا@

لموللسلاح.وتجميعهمالملونينلتكتالىالحدثهداوادى

ضعمديدةانتفاضاتلبلاادا.شهدتحتىقصيراةفترةسولىتمض

الىادلىهامتطورالفترةهذهفيوحصلالقطر.انحاءمختلف

دجهه@توحيدهراطكاوذاأصضلاد،اافىأئةرىاميزانقلب
1

فينالم@لو

واقيام)السمردو
1 اعتبرتادوم@نغوسهان@تشمالافىامةعلانتفماضة1

تمتعبسببنمين،الملوااوالبه@نايتى.هاافيللثورةالاولىايةالبصا

اصةهااقسام
اطاالوأضبى،لااراا"لم@نلجزءوتم@لكهمامحينةبامتيازاتامنهم

مةالمساو،االى
حمع

العمليداتاواالثمويرةاغمرةفهىفانهم.دكاولمقلبيض.ا.

الرقت-1نفسفىاويمدون-بيدالبنمدقيةايحصلونكانموالمسلمة،اا

الحرب.ابغيراطساواةعملىال@حول)ملبخالملتفا@رض،خرىا.يمدا

ستمراتا"وا
أ،اومارسوالم@لرنوناضلالهماتذبذبعاميناللثورة،1

دبلوماسيا،ضغطاالعسكرى،الضغطمنالاستفادةجانبالى

امرسوبمعلىي@ملواان17@2ااستطاعو.ا:
@

يمنحهماريسبمامن

السياسية.الحرية

هايتى،فيرئيسةلمشكلةحلايضعلمباريسمرسومان
فقد

القسمتركوابنالكفقطن؟نبفلموالسمياسيهاائحقوق1هنح
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صةفيهان@فسهملدعبيدا.اجد"الن@واالمبمائساالوضع1ان

بهمدفعهايتى،فييمارسونهالفرنسيونكانالذىللاستغلال

1الى .17@1أبافىلثوراتا؟هنهاولانتيوك@انثورة.ا.و.الترد1

هى:الثوارةاعشميةجتماعيةالإا@الطبقاتانمتوكا.

بوكذلكلبميض،ا.المكبار1الاارضاصلاكىمنالحاكمةاالطبغةا-1

والمؤسساتائرا@د@و"اامسمتمخدسىالمخمازن؟اصحابش.لبيضا.صغار

لخ.ا.ية...لم@بماارا
1نونالملر-2 0

1رالاحري@ 1

علىص@ليىحا/افواكا@المذينالوالمولا1

1
1

1الحبيد 1

ةالمقوبابهم@ءلذي@ناالاافاارق@ةسلاالةاوهمالسوللى

لشمنالية(11اميركافىانرد@رتالتى1ا"لحبيذتجاوةفلترةلالخ@
بية.ابجنو.او،

1المحدملىةاافهماااهدااتالطبقااه@ذهمنالكلوكان الاابها.الخاصة1

فقدولذلكللاستغلال،تعرضاالطبقاتهذهاشدكانواالعبيدان

نهايته.حتىاعباا@رااضوا.

(12)استمرتهايتيشعبخاضهاالتيالثوريةالحربان

انهالاتاجيجها.فيالاثراكبرالفرنسيةللثورةكانعاما،

فانالفرنسية،الثورةقائدةهىالبرجوازيةكانتالذىالوقتفي

ا@جرفقدولذلكالسود.العبيدكانهايتى،ثورةفيالقائد،
1مكامإيىةنهافىالثورةانتصرتا.حامملدابعنفظبقىا.ع@ر،1ا، 8 0 3

1الثانىكانونمنالاولفيرسمياالاستقلالاعلانوجرلى 8 0 4

1لثمهمد-
0

ك@افتاو/عنصريدةلمجقيةحرباممنأكثرهايتىفى@لجتمع

نونا@للو،واالمبيض1ضدف@السود"،اضراىاعنحرابفىتختلفافهااطرا
1ضد البيضأضددالصغاراالبيضاو\الصغماير-،دواارلكباا؟1

لمخ.االدسود...ااضدنونلملوا؟واالكبار،
ايتسلمواذاجلاطوي@لاسالبيضاالمستوطنونطاشبلغد

1عامبينا:لاتمحاعد@اواوقعتنمياأليمي@ن.اموالواي@دمنالسملطمةا 72 2

فرنسامناللالنلانل@و@671
0

قبلشقمحتدلاتاللطاهفهانال!ا

وحينبقسوة.ث@ومنغونتساافىالمقيمة.ئلملكيةاالفرنسيةا.القوات

1فيالفرنسيةالثورةقامت قيالبيضالارضملاكواعتبرها789

فىاسمافأوتثبيت@مالحهملىكزةمناسبة.فرصةهاايتى
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@اقيجمهو@يئ

نسبراوبورتصمة:اول
8يعملنسمةيينخمسة*ن:الس@ بالزراعة.منهمب@0

7المسامة: 5 0

2ر بامرمميلومترا7
ل@رالانتيلجزرفمنجزيرةمنالغربيالثلثعلتقع.

والبحرضرقانومني@اكجمهوريةهافالكاريبي،البحر
وكربا.وجنوباشمالاالكاريبي
والبوممسايت.وككاكاووالضوالسكرالبنتنتج.

صل.دولارا(50)السنويالزددخلسدل

سنة.(33)النردعصممدل

اوللىكلفلالفكلمنطفل2@ات.يص
منالاولم

عماا

9الامية بز.0

9فيممولومبساكتشانا. 4 9وحتى9،2 5 0 داب3

منهجموعاتوجلبواالجزيرةفيالهنودالسكانكلالاسبان

الأسبان.السادةمزارعفيليمملواالريقيامنالمغتطفينالعبيد

(400)هناكثرعثصرالثاهنالقرننهايةليعددهموبلغ

9مندا@جزيرةيمواقع@لهاتصفرنسابدات 626

9لياحتلتهاثم 6 اسبانيا.معوقعتهااتفاقيةبموجب97
"نالعامليننسبة.

0

مليوثحواليوليها%50السكان
العمل.منعاطل
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هايئ@وولة



فمىأببناسارجيةالوزيرظتصريحخرا.كان،واقذارضها،على
1 97 لحلاقنا@تا.تطويرجانبالىبلادهان2

مع
السمالمعاابملط@انفةكا.

الاستقلالطبلوغهوبلادههدفوانالاشتراكية،البلدانوبضمنها

انواكدبنامااراضىمنالاميركيةالقواتوجلاءالحقيقى

يهمد@ا@ئىاا@سوسىوااقعىاالوا1الدخطراتمثلالالميركميةااليةالإمبريإ

انصاعتالسابقةبناماحكوماتانايضاوقالوشعبها.بناما

الامبريالمجةهذهضدسيناضلالشعبانالاالاميركيةللامبرمإلية

بناصا.اضىاراحتلالهداالا،حديوضعمنولابمد/ثس@يطرتها

مرتالتىاالمحنوااللت@ايربجميعمنالجلىاواالواضحاالكن-

بشكلاللات@ينيةاديركااوشمموبعامبشكملفثائلثا.ال@المابشعوب
فيوحدهاالجماهيرعلىتعتمدانالتقدميةالحكوماتانعلىخاص
الجذريةالاجتماعيةالنغيراتانجازانالديمقراطى.النظامصيانة

1فىلراجحيةاالقولىىالللة1مكاناتالا.وسحق عملاهدومكافحة.التماس1

كلمةوتوحيدالشعبوتسليحرحمةاوشفقةبدونالاستعمار

1نةا@مما.هىالتقسيةقراه واسمتراره.لنظاما.البقاءجممدهالو.1

النظامويبقىقائمةالتامرامكاناتتبقىالخطواتهذهاتخاذوبدون
الرجعية.الهجماتامامالانهيارالىلحظةكلفيمعرضا
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)قعامو"
0

1أحسواطلقاكثر ووقفتالتقيين.إلسمياسمييناالسمجناه0

للبلادالعائدةللاراضىاحتلالهابانهاءالمتحد@الولاياتتطالببناما

العسكريمةاتالنقوااوسمحببنالطارةاواداافامثراتحمت،اظقنداة1و"ضع

1ش 1

وسمحالحكومتها.يةالعسكر.ااع@دل@قواا.بنامايواصسمليماراضى

اتهانثمماطابممدارسةاليةالعماللنقابات،1اواااوالشع@بيةاالملتنظيممات

بتطبيقالشعبى،الضغطتحتالحكومة،وبدأتالقطرانحاءكلفي

المعاشية.اوضاعهماتحسينعلىالفلاحينومساعدةزراعى@اصلاح

القناةاتسمليمبنلالما@اشحبحكو@مةافيهاللبتطالذىا.الوقت1وفى

المتحدةالولاياتتصرالعسكرية،القواتوسحبالوطنيةالادارةالى

جطلسهىوتن@و،ج@دي@دئىمما.ام@رالدفتحخطةاس@ةالراتمضىاقعللى

بنالطاأعبراامنهواارايان@يكاكولومبيدام@نكلافىيمرا،كب@يراواسعااممرا

1يجلبالدذىارالكن 1

هو)وردناهداالتى@الااوضاعاكلافىالنظبر

1ان 1

1الحكم البةياللامبرئهاعدادرسنهموهواطبيعته.افيشعبيااليسئمالقا0
المكاسبيقدمزالماالمؤمرات،مقاومةفيالشعبعلىواعتماده

بحيثجذريةتكنلمبهاقامالتىوالاصلاحاتللجماهير،الجزئية

والاثقلالاقولىالكفةفتجعلالبلادفيالقوىموازينؤقلب

1لدلجماهير 1 1عقمليةان0 س@يددتراوطنيدةا@زي@ةبريواالدتاامازاالحكام1
ى

بالاقساط.المكاسبلهوتقدمشىءكل@عبالثم@
"

اليسارمنظماتالدموىبالقمعتجابهتزالماانهاكما

ا
يديوترالح@لولانصلافبا"التىالمنظماتا.تمل@كا

تماييدترافضوهىراقددام.جزمالشعبامش@اكلحل.نحوا/لاتجاه

تعرضاصلاح@يةسمياسةفىيسيبراداممااو@ثرووقيدبللاونالحكم

اهرأةمؤااللىاالدحظدةلابى@البلاد
ا

1االقوىا يةقوالمتمماز،1البىاواجحية1

1ك@لوتمتل@ك احدصرحاوقهدالقائم.1الحكممضدال@عملام@كماندات1

اللشيوخاامجلسا@ماء
بانواتنبأجازفا،انبى@"ائلا:قدالاميركىا.@

فىي@قعقمدىاعسكلانقثبضحبةنسيكلربماترريمجوصاالاالابنراا

غيردمويةمؤقتة،حكومةهىالحكومةهذهانلحظة..اية

وإت@لجأجية،وديماغوثوريةرية،ثسحش
1

اناز،..-نر@نهمالإبتزالى

الاات@و@ريجوس،لالمجنرا.حكوسةضمداف@شنلتمميركيةااواتاهامؤاعلده

اسقاطها.محاولةعنتكفلنالمتحدةالولاياتانالمؤكدمنان

1 الاسير-لىاالوجودامعايرضةسي@اسةمدااضيةبنايماحكوسةين0
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كانالذىلالنضطحدةمنوالتخفيفالمساندةبعضوكسب

ذ".يشنولوطنيونا.

استرجاعاجلمنهوادةبدونالبنامىالشعبكافحلقد
منالاميركانوطردواستقلاله،سيادتهواستعادةارضهفيحقه

1فىرتثا/لبىا؟المعاصمف@ةاكانتثالقنداة. 1 96 الشعباالتى@غمعت4

علمشالقوى.ا.ا.لاجنبية،السيطرةض@دأؤلاانتفأضالىكملهالبنامى
وقدارضه.اع@رىستعما/الإاال@وصدا@زاءالشدباهذابهيشعرما

جماهيرض@دلرشاشداتااواافعاالمدااواالدابابات1الاميركيوناستعمل
المئاتفقتلالبننا@ىاالشعب؟ا

الاجرح
اخرون..امئات

عا@اواخروفى
م

7 رفضمارسميابنامدااحكوم@ة@\،أدلنت0

تقتبراحهاافتهىاانجمدي@دةاالمعاهمدةلمسواثه
علبخلا"المتحمدةاتلمولاياا؟ا

0ا@بةاالمطا

باعا@هبنالماحكو@مةاشب@تطماكمااملا.بنلاجانمبمنالمستر@

ع@فوي@ا.اواافجائيااصرااالمواقفاهذايكنالم@اليها.االمقناةمنطق@ة

عامفىاستمعمارلىارجعىبدانقلاباصتقمااأحسمكريةاراةفا@زه
6 تتضىفالكامنلعكسا"عهلىانتوكماالكملمة،اموحدةتكنلم1@8

اتباعها.يجبالتىالسياسةيضافيماالاتجاهاتخضلفة"اجن@حة

بغضوالاتجاهاتمختلفمنبموظفينالاستعافةالىاضطرتوقد

اقاتالطاإهنالهاللااست@فالكاواطالهملسياسي@ةا.اتالانتمنا+عنالنظر

اتج@اهداتذاتالحكو@ةاصهبحتااوبنالكنهايمتلكوائبىوالاامكانات

ارحتترعة.متنويوهيولا
لمجنوةااريةا@يمساال@عناصرا.ابينمما

إلمحلية.الاوليغاركيةتمثلالتىالرجعيةاليمينيةالاجنحة

منضم،الصهذاوخلال
1 الاصثحأتابعضتمتلتنماقضدات1

1علاقةتناوللتاطيةئمدهيقراا؟الحرياتبعضواطلقت بصا@بلعالم@ل1

ارباحاوحددتالويفحاتايوبعضالمصنع
اتالإحتكار1

)نفالكذتيجةامنيوكانالتمعمليم.اجهزةافىثقافىاحلاحطبقاث

تموطدالراجصيةاخذتحيمتافىالسسلطةااتاجرا*لجماهيرا،انلتسما

الحها.اصماع@لىستشعرته1ا1الذىاالخطراامامصفوفها

9أطتحاوا1@6@عامفىوا اوعملاهرلكبااااوالمحمبداطوجدب@ة1

1الج@نراحكماووس@قاا.المركزيةالمخابرات
0

فش@لتاقدت@واريجوس.:ل

وحمايتهاةا@اسنادالىالجماهيراندفاعبسببالمحاولة

كسبتالتقدصةالقوىانذلكنتائجمنوكانعنها.والدفاع
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المتنازلاسقدابلالساسةهنعدداسمتلمهالاغيرصاالرلإيراملايين

استقلانها.اوائبلاادا"ادةاسيلاعن
1

0

1الااراضاامجموعت 1

نبىجا.ع@لىبننا@ماافى)ميركااتحتلهاانتى
تب@لغالقناة

@

ربحتولقندهرفي.كيلوامترا(1400)امناكثر

1اصتا@لتحندةاتلاياأو.ا@ 0

حتىالقناة1عبرالسفنعلىالم@فراوضةاالراسوم

ارضعلىويعسكرالدونيار،امليون(3000)اصناكثر196@عنام
1اقيمتاحيثاميركىعسكرىالافاعثصرةانقناة

1

ارسوالمداع@دالقوا.

منقطعةمنشئات،منعليهابماتبدو،والقناةوغيرها.العسكرية

اضىالالرا
1الاميركيمة1 ازالطراعلىا@مممشىءكلحيثلدية،ائلشما.1

قتل@وا@وفىارع.االثسوايوائقلح@داواياتلبنا.ا.نا.جدرام@نالااميركى

1امناواضعالبلادايسودلذىا، ارضالقناةااهنطقةتبدرالعونر،اواقةالفا"1

الشماليونالاميركيونبهايتمتعالتيالجنةمنجزءاأواخرعالممن

امى.ائبن@ااالشعبشقاء1حسابعلى

"امنطقةان

وع@ل@إبنالماجمهواري@ة)خلورامستقلةلةد.القناةا

فسممة،@ليوننصنمصالىحراسكمانها
واشنطنشينهاكمحاأسمهايرا

1العلمويرفردىاوصاكمهاانينهااواقوااصةانخااطتهامثسر.ونها 1

الاسيركى
1اتهاوامؤسسداتفا.يابنافوق ارتاختاؤقمد@اصة.النعا1

@

ا@لتحدةال@ؤلاياتا

1بنالما،ارافبى 1

0خطن@فس.@تقعائمتى

1ابحرضا
0

فيتنامعليهتقعالفبى
اءالاجونفسعلىالمذكور،البلدالىارسالهاالمنوىقواتها،لتدريب

1عاممنذعرت@دو.هن@اك.فيهنا.اتملونسيقاالتى1والطبيعمة 96 ،5-
تى

1امنضخمةاعداد1لانا. ةا@ضهعبرافيتناما@فىإلمذاهبةااتالدقوا1

1تغطيه@االتى
فيتنام.جوا@ايرالرطب1جوهايوي@شبهاباتالدغا1

بالثوراتمليئاعاصفابناماجمهوريةتاريخبقىلقد

نصبتهمالذينالحكاموضدالاميركيةالسيطرةضدوالتمردات
1اس@يفاطواافرف@ 1ا@لىاقوهواالشحبأابوجهالاارهاب1

المحافدلدةاعأنواقسى

لمصيروبهاناغبزبرية.اواالوحشية
ال@حكاماا

ا

لذاة
ضالتفا@ااحايوالو2ت

وووشرعلىللصمولاواحتلالهاتقليصاجلمنالمتحدةالولاياتمع

كابراتوا@البنتاغونعملاءيدعلىالموتمصيرهموكانافضل،

الاتفاقياتبتعديلالاميركانيطالبونالحكامبعضوكانالاميركية.

الشص1مصا@حعنأ@غ@اعاصفةو@لاضفاءلمحلىا.الاستهحكاايملمن
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بفةبارسالالالميركيةاائبحريةارةوزامهتوقا/بنجاح.لسويسا.

1عامفي 87 فنيةلجنةالأميركىالكونغريسوعينالمنطقةلمسح1

1عامالالمرأس@ةا.لملرا 872.

اءشرالمتحدةالولاياتعلىالمفلسةنسيةالفرالثصركةعرضتوحين

بهذااتفاقاوعقدتالموافقةالىهذهسارعتالقناة،لحفرالامتياز

5ارخصوص 1

)ميركان.الااالىلمشروعا،انتقلفمالمذكروة،1ا1اشثصركةيع

البدءعلىالموافقةكولومبياعلىالمتحدةالولاياتاقترحتوحين

امنمبيالواكوفضالسبب1وكانطلبها،الاخيرةا@افضتشالعمل،با

بطدشؤونهافىالمتحدةاأطوالاي@اتااتدخلنتائج
لسي@ااسةاظهرات/انأ"

أام@يركااارقطاا.اتنتهجهااايةشمما.الاست
ا

والجنوبية،أصرسطى
شعلارفيهلاترف@عالمتحدلةاالولإيماتانمتكا،التىاالفترةاتلكفىخاصةا:

الااقطار.اهيضدزستخدمهكمبدأالغليظة((انصا)ا)،

@روحيتيروناممابناافىالمتحمدةااتال@والاياعملاء1نشط@

مسلحةثواريةحركةاقيماامالىصرا@لااتطوارثمكولومبيدا،عنالاستقلال

الس@لاحبالثائرين1هؤلإءا)امير-@اوزاوادتاالاانفصنالى،اتحقيقالىتراملى
1اوعندامات،ا؟والم@ط جممإلاعترإفاالىعتار.سااما،بنااستقلالااعللنو،11

اماستخداإامنمببا!لو@كووحذرت
اتا@ارسلتاكماض@دهملمقوةا1

1الااراضىاالىعسكرية 1القطعاميلةالبض@ا1 لومبيا.كوتاقوأ@اطأمايق@لطر1
1عامفىدابنا@اجمهوثريةمقيا.عنايكلن.و. 9 03.

المتحدة1لاياتانواق@ديمتهالتى1،إ((اتع@داالمسدا"))ااهذهأماما:

طلباترفضالانفصاليةالحركةقادةيستطعلملبناما،الاميركية
بناساواقعتافقلىالااستق@ااعمحنااممننيوام@يموبعدالااميركيين.ا
رضالاااعنئمي@ةادااوبصوارةالمتحدل@اتللولايا@افيهالتأز.تفلااقيةاتفلاا

1بينالموصلاالبرزخاعبرتمتدالتى 1

إيدالعثصرةاوبعرضالمحيطين
مقدمادولا!ملايينعئنرةمقابل

سنويا.دولارمليونوربع

1عاموفى 9 0 بداتاامنطقةالمتحدةااشوالايناتااحتلتا4

يبالااولمظلحفر.ا،تمهيمدا@شفيض@ة،أبحاثوااساتاداشعليهالى@زجى
1

عاملاا@أفدلالعمل1
0 1 9 0 سنوأتست1شقاستغرقاوا7

انيالثدا1كانونفىاميركيةاسفينةايول@رعبرتها
0 1 9 1 اجموعمناو@4

البن@اساالشعب1@ممةكانمتلإرثا:ممليوان)573(ابلغتئتىا.الكلفة
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ةش@المبملااابهنهالاسيركي@ةةلمتحدا@الولاياتااهتماماب@دأ

المطامعالىبالاضافةالاهتمام،هذامصدروكاناستقلالها.
الاطلسىالمحيطايصالاهميةالمذكورة،الدولةلدىالاستعمارية

1تكناوالمبنامما.ارضامكلى@تشققندايةأدى@كبر)يابا الم@تحد@ةاالمولاي@ات1

الحل@ماصقاوللىاراافلق@دلمثصريرع،ا.ابمه@نل@افهكرتكاوللهةا@والميركيةالا.
جميعمخيلة

1منذالمبد@1ع@لىت@علاقبو!ينأونااالحكاما 0

انيةالإسبااظسيطرة
1ان@تاوم عصامفىأنشئتاقدا@يطينايينتصلابريةطريقول1

1 5 ألجبليةااضىالإارإعبركبمير@ينومشقةابصع@وابلةشقتقمد1،99

منذالقناةبأمرالتفكيربدأوقدالكثيفة.بالغاباتالمكسوةالوعرة

ماوقا@152@عام
ا@قةابزيماارة1تشمدارالزانىالإسمباالللك1

البدءعنينثنىجعلتهواجههاالتىالصعوباتولكنومسحها.

وع.لمثصربما

1فى: علىكرالومبيااممنافرنسما@مل@ت878
فصقهتيلاز.ا.ا

ق@ذا؟حة.لمقتر@1،1القناةا
نجاحافرنساش@جع

ا

فتحافىالسبسأ)ادى
لد@راسةتشكلتالتىاللجنةرئاسةبهفأناطتالسويس،قناة

1لكناوالمنطق@ة.1استكشلافاوايلوضوع قتويكاثتاسلرسلأة،البمعثة؟1

الاالمنطقة.فيالمتفشيةالصفراءبالحمىاعضائهامنثلاثةفقدت

وكلاثالملعممل.وس@ةالملمنطقةاصفصلةارطةخ@اامعه@احمل@تالبدثةااان

1اذالسبس(،دىان@دافراديناااد)ع@البطثةااءا@اراأى
انيصالقناة1

1سمطحلمنأعلىآبمستوىتشق الإوض@ممشتوى@الاارتفدا@عافظرا1

1الاأمراا،لمنط@ةااافهى االصرلمحيط@ا.مياه.بمصسترىلقنالقا.ح@فريجعلال@ذى.1

مس@تحيلا.يكنلدمإناالصحوبة،بماالغ

1ولم@ت
الذىي@لسبممى()اد@ىارأىا@فقتاوأ:إلفرانسيةأالحكوام@ة1

اةل@قنناا/بشقنصح.
1يم@ستوىمع 1

ال@قنماةاحؤفىالعمل1اوبمداالمبحو،

7وعرضهاقدمار@52عمقهايكونانتقررالتى القعر.عندقدما3

1عامحتىالعملواستمر الادارةسوءبسببتوقفثم887

فيهلمينالعاهصاتةووتلهالمرصودةالمبالغاونفادوالسرقات

1باالحمى 1فىنهائياالعملاا:اق@فاوااء.الصفرا1 8189.

بهنهاي@ددتزاالمتحد@ه1لولإي@اتا"اماهتمناكانالاثنلا"0تنكوفي

ختلسفبتقديمالاميركي@ين.إنلصعد@لىال@قناة.-اقامابمثصروع،واملنطقة

يعالمشاش
قندال@شصإنبمحدخا@مهالمقنماة،اافت@حبكيفيةال@خ@اصة.
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بناما@م@ركة

بناماصمة:لعاا
5رالسكان:... نسمةر؟دا0

بعةمركيلومترات7ر@االمساحة:.\.

1عاممندالاسباناستكشف. 5 0 القواتواحتلتها1

1فيالاسبانية 5 0 الهنود.سكانهامنليةب@هقاوم@ةبعد9

الوسدفىضيقهابسببيةالبطمنداهميتهانث@أت.

الاطلسي.منالهاديالمعي@يقتر@بعيث
رياتطمرممزاكانتلأن@باستمرارالقراعشةهأجمها.

الأسبكالاستعماريينهنهوبا@بناماعاعممتهافيتتجمعمهما

اسبانيا.الىلترسل
1عامحتىسبانية"مستعمرةبقيت. وكانت.829

الاستقلالثورات)قاندبوليفاراختارهالديالمكانعيبنامامدينة

ل@ل@،381انمضالديالمؤتمرلاجتماعاللاتينية(اميركا@

اهير
عام؟281فىاياستقلالهابعدكولومبياالىضمت

نفسه.
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بناماجمهوويئ



توص@السلاحاماستخماعلىيوالتمدريبببة،الكر.الثروةضمد

1الذااقيم.صعسكرفىلتخريبا. 1

ال@فواكهاعثركةممتلكاتضمن.انمغرض
ا

ف@الحكم،اندفاعاطام
ا/لاغراضضةفىكوستاريكا.ى

مجابهةسناصاسلثرريونا،يج@دلمة،االإخير.ةاشفتر.ئيةالايمبرينا.

ال@نىالانحداراض@دالنضالبمستوياتاراتف@اعامنيتطلبةبماالوضع
اساليبالىالثوريونلجألقدكوستاريكا.حكومةمسيرةاتخذته
1نتيجةوالاكبرشيةفعا"لاكثرا.لالعه

1
0 0

المسلح.نكفاح



1ذيكيريزالرئيسىبحكرا،لاطاصةا"الى الصحاف@ةامتقلاكمااطوطنية،1

لتهطةحكومتهضدشعواءبحملةالوسطىاميركااقطارفيجورةاك

اذهان
1

ا.ضدالمخطط@ةلمعاديةا@اتائلدمليااسعماما.أىفىا1

ةصمورالاسل@ة،البارسدالمركزيةا.تالمخابر/1امتقااناناوكا

@وت@لشاريكما،ك@وستداخلابيةالإارهاا:جعيةإشااشعناصراالىسريطة
معسكراتفيعسكرياتدريباالحرة،(،لا)كوستاريكافنظمةاعضاء

1استطاحمكتأاواقداءلمتحدء.اكهالفوالشركمةتابعةصة(@

انلحكوصة1

امراتكتشف
لاحباووامناسبة)تاءاصاواتخذاتالتح@ركاتهه@

1اولةامحاواحبمطتمساعيها. 1شباووشهرفىنقلابية.1 97 لقىواا2
كبيردورغواتيمالالحكومةانوظهرالمحاولة،قادةعلىالقبض

فيها.

اعيةال@ديمزاازيةالبراص1مةالحكلاادىت@طالليةالامبريا"اناوعلى

1لايعنىذنكأناال!كوستاريبها،فى قمثلىالمذكوازةل@حكومةا"ان1

الليبراليةالطبيعةذاتالحكومةفهذهالشعب.ابيهيطمح.مااقصى
وبرنامجهاالوسطية،البرجوازيةالقولىتمتلانما

ائاحإيرهىا@معبية.االي@بلمطاا.ام@نالادنئالحدالايتصدالى

اجلمنأالعمالاضهايضا@السلمبةاالنضالات.اأطامابقسوة

طاواسطااوافىالدعملية.اوالمعاشيةااحيداتهمظروفتحسين
م

1 97 1

امعامبةافىااكاشلمعانيسانبو"اقواتاشتبكت
فىالمفعربينالهعمالا

1ضركة تظاالذين1المتحمدةاكهصفو1
ااهروا

امع
ب@الاستبابةالبينامطاالطلابا

ل@لدهوعا@ليةتلغازا.ا.ل@بوالميسا،اربخالاسشحدماوقمداسيبهم.ااصطا

اللتظاهرين.منامئداتواعتقل
شحياسةفىاامؤضاشبروزباأتبداسيئةظواهراكهناأنكما

بسببالميةالاامبرياام@اومالتساالىاميلهاو@ثيز،فيكيرحكراممة

الصلاقاتفىالجذريةالتغيراتابداجري@ءالشعبالبةامطا@اداشتدا

علىال@يهدااووضعاليينألاامبرياابواجهبحزمقوفالوااو.قتصلاديةالا.

اهرالظوااهذهتمثلتوقنداريك@ا.كوستاافىتهما،اوامؤسممهشرك@اتهم

واالح@اراضرخفى
علىبلاكوض@دانيةالمعمدو،الااصيركاناتلنشاطا@"مة

لضوجيهقاعدةالدولةهذهمنواتخاذهمكوستاريكااراضى

امؤ%اخذفيكيريزالرئيسانكماضدها.التخريبيةالنشاطات

المؤامراتيدبرونا"لذينالمهاجريننالكوبيي@اتحركاتعهلىيتستر
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الانقلابيوناطلقهالذىوالارهابالدكتاتوريةللسيطرةيخضعلم

1فياخرهاكانالتىالانتفاضاتوتعددتضده، نجحتوالتى1@9

اجريتواالبلادلمنضوكوطرد@فى
الرئيساافيهمااف@ابزإنشخاباتاا

أزيةلدبرصا.اطهةل@ديمقراا.اظطريقةبدالبلادا/حكملذىا.اكوست@اجوليا

استثماوفىاستراتاالاميركضمةاتلثصركااالاإنااشية.يالليبرا

1اواستنم.لبلادا@ساميلهاش الذ.الرؤس@اءءف@ا"امنطا.،الاارباحاف1
ين

لمحمال@ذيناطيي@نااال@ديمقرااازيينالبرص.مننو/1البلاد@1علىقبواتعاا
النفوذمعارضةمستوىالىترتفحاهدازابرامجهمفييضعوا

1وسكتتيكا.ستاشص.فىلأمبريالى@ا الايوضان@عنالمتصدةالدولإيمات1

علىمصالحها،صورةبايةتهددتكنلملا؟عابالديمقراطيةاتسمتالتى

1انانهمايةفىفعلتهامااعكس الشا0
مععثصر.اسع

1 روافىرينيرالرئيس1

البملى.احياةفىالاثراعميقةاتحاصلا،با/مالقيا@ادااراافذى

1المفترةاوكاذت 1لآأ@عصب1 1

1امنذالبلاد1شهدته@اائدتى 9 1 حتى9

اف@امتقأالتى@االثورء1هىلى،أمح@،ااالقرانااسطا@ا@
بى

1 9 4 وا8

1اواقسموةبشدةقمدت 1
0.

ئيسااؤ،االا
الثورةااغقابافىنتخبال@ذىا1

امنخففليانااداشا.
1

1 1لحق@د1
1

االشعبيةاهيرانجملا1ذفوساع@تصرإئلذلى

للبلاد.جديدبدستوروجاءالاصلاحاتببعضفقام

فى)ائيكيريز(الرئيسجاء1حينا:
1

واعقبهلخمسينات،1

6عاممنذاخرلىمرةليعودآخرون 1فيثم1@2 9 سسارت7،0

@
وا

لتحاوداقمدإطية.المديمقرالااصلاطااتااطرايقفىيكاااشستا

نت@فاا.اعداحهاعراقلةنرجعيةأ
اب

)افيكيريزا(ا
@دفعهاواا

النفوذالضموعاالى
"

أخذللكنهبخة،الااستعماراالدتبعية@الاحتك@ارات
سياسةيضتهج

ستحضركوستاريكااناعلنفقدويثنركائهم،للامبرياليينتروقلا

1مجنساعات/اجتصا فقلى.اقبكلصر،1المركنرى1الااميركىالفاع1
هداو

السياسةتنسيقغرضهالعدوانىالاطلسلحلفمصغرةصورةالمجلس

مصالحلمتطلباتوفقاوتوجيههاالوسطىاميركالبلدانالعسكرية
اسعةودبلوماسيةعلاقاتفيكيريزواقامالاميركية.المتحدةالولايات

امعاريةوزجا
1حكومتهوقفتيثطاكية،،الإشتراارالااقطاا 1

لعمالا.جانبالى

المتحدة..اكهلمفواا.كةضدد@شصراسكهمفىراعيينا..

المتاتالميبهدااساستخمدمت/11المتحمدةاتالوالايدااافانوفهذا

تهدتمراتمؤ1ا@لركزية،المخابراتوكالةطريقعنتدبر،واخذت

8



ايواس@ف@ىلوارداتا.بعضعلىتحصل.ريكاكرستا.بدأت

التلااتقرن
1بسببع@ثصرإسع 1

الدسوق1فىالبناع@لىلمتزايدا:الطلب

البلاد.فيواسعةبصورةالبريطانيةالرساميلوتغلغلتالعالمية.

ثنكلترةا.ببتافسةالمنا"اراتثاوأ.
ةألسيطرااجلاس@لمتحدةااالوألاي@اتأا

انيكاوإغوجالرت@هالبلديوبينا،1هذابينالهطاتخلافايكاكرست@اشعملى

هااوعن@البلمدين.اب@ين@حدودا.@
جمهوريةالركواولياماجم

1فىااغواارانيكا 8 5 نجابجا.الوقوفالىكوستناريكا،سارعت5

بلالمعحمداين.ائهزيم@ة1انزالت

التمرداتتعددتفقدهادئا،كوستاريكاتاريخيكنولم

1ألشعبيةاضاتلانتةا.ش 1

1علىال@مولااستهدفتاالشي 1

ئها+و(الحريمة

1سنالتخلصااواالمسيطرةألاقمليةاحكم
0

فانوواقالااجنبى،ا،النفدوذ

فشرأتي@مضوننو!كا.ألرمماكسةاكرسمىايكلىتمعاقبواالذينالحكام

ذالنفوبقىوقدوالدكتاتورية.الارهابالىمستندينحكمهم

1رياسد"نن.يطاالبرا يدة)الانكليزارية.الاحت@كااك@اتلثصراا؟ظدديت:)البلاد1

ضرالتاسع1"القرننهايةحتىاديةالاأق@تصدااالبلاد.ات/1ااشبمقدفتتصر،

اميركية،شركةوهىالمتحدة،الفواكهشركةاحتلتعندما

كوستاريكا.علىونفوذهاهيمنتهاوبسطتالانكليزمكان

اجراءالىادىنفوذهاوتنامىالشعبيةالحركةاتساعانغير

1ذىحرةاباتنتخاا( يخيز،يروحر@واكيناضرسميهاف@يهاافلايز89،0

1بهذهتجرىاباتنعتخاااو@لكمانت منالقدر1بهذا1
1

الحرية
1با@ؤقلثمسبا.اخلالهتمتعاعهطإفتتحتيوااخبحن،نلنا 0

أطه؟ألديمقر@
1ا

أسية.1

ا@لتزاي@هالاسيرممميافالمنفو@ذطويلا.ا؟أهقيستمر.ولم

1الثصركاتاالحوامصدا جريتهالشعبإوتمتعق@تعارضان@تكايمةالاحتكا@0

1تؤيرفى 1

وى@إ"عاستعاوصرمكانصفوفله.تنظيمإوامو@ره

الاستعمارضان"فىكلياوارتمتالا@مورإعللسيطرةا@الىالراجعية

ميرال!

1عامانتخابات 9 1 واصبحنزالز(غو)الفريدصنجح3

سخلىاثارتالتىالاصلاحتمنجملةوبدأللجمهوريةرئيسا

يرير)يخطالجنرالترأسهعسكرياانقلابافدبرتالمتحدةالولايات

@مالحرصلذىقينركوا(.
الشص@ومنولاسيركية.الإحتكاراتا
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كوستاريكاجمهورية

جوزيهسانصمة:اول
5ر1؟.المساحة: مرباكيلومترا1

نسمةرلأ6دارهالسكان:...

1فيكولمبساكتشت. 5 0 5ليالاسبانوغزاها2 0 لأ9

1ليبغواتيمالاوالعقت 5 39.

المعي@وشرقابناهاوجنوبانيكاراغواشمالأ@ات@.
الهادي.المعي@وغرباالاطلسي
استقلت.

1فىالوسطىاميركاراقطهنغيرهامع 82 1

9قالمكسيكادوانفمت 8 2 الوسطي.سيركااتحادوالى4
البيض.منكانواالاستقلالعندسكانهااكثر.
تنشالمالبلادفتربسبب.

"

انكمااقفاعية.طبقةليها
قلة.كانواليهاالاغنياء

1ليالأتحادعناسعتلت. التيالمعاولاتتئجحولم838
هماثلة.داتات@الىلجر@ابمدفيمابدلت

تصلكانتمممةالطالطبقةبيندةطلاتضنشبت.
الأهلية.العرباندلاعالىالأحيانبعضفي

ليهاواكتشفت.التبغواالس@روقصبوالموزالبنتزرع.
يد.الصوفلزكالق@ةاثنمؤخرا@
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@ستاوي@@وويئ



متىعسكويا
هناكانشعرتاذا(!)شاءتما

هناك.مصالحهايهددخطرأ

1في 8 5 انيكاراغوعن)ستاوت(-لتاباالاميركىسىالدبلوطنثصر9

المتحدى.ال@ولاياتبااقهااصا1الىعنىك

.

1فبى 9 0 ي@()افونمع@خليجلاميركيةا.انحربية1المسقبزاحتلت7
وهنلررا-السلفاالرراالاااراغو@لينكاالدعمائذا1

نيكاراغوامنالغربىالشمالاقصىفيوالواقع

اعلناراقر)نوكس(المتحدةالولاياتخارجيةوزير.اصدر190@في

1فيه 1

1التمدخل 1

نيكارالنهوا.افىالعسكرى

1في الحكم.اغتصبتزمرةبقاءبالقوةتفرضاميركيةمدمراتعدة1@0
1 الىنميك@ارإكواصول@تالتىإداوسناقي@ةاتفافرضت1@0

سيركية.صمية
1 9 1 تاقو،1غزت2

قاثوقثلنيكا@رالنهوأ.اضىا@ر،اسيركيةا

اتاقو
ا

زيليدبرنهبنجأسينالو@يمةأ1المقار@سةا
1 9 1 اغتالتتشامورو()براياناتفأقيةالبلادعلىفرضت4

الوسطى.اميركامناقطرعدةضمنالبلأد،سيادة
1 ةبقوالبلادعلىرئيساتشامورو()ايميليانوفرض1@7

الاسيركية.الحربيمة1الش@فنا
2 بسببارامكو/1ن@يكااضىايراكبيرةاميركيةااتقواغزت.1@8

العميل.الحكمضدساندينواعلنهاالتىالثورة
1 93 فىلاسيركىا.انسفير1اصروابناء@،1اندينوسااغتيل4

اضنيكار
اا

1 9 الوطنىالبطلنهاور،ايزالاميركى،الرئيسهاجم56
ووصفهسوموزا()اناستاسيوقتلالذيبيريزبيزلو

الجبك!اابالمجرم

1 96 لانطصقاعنغاس@بميزااميناء-@ا،اسير-@ااستخلصت1

1قوات 0

6فىباض@د@إلمفز" 1@\.

النظامالابقاهةمز@نتخاباتا.ا@لت@دهالولايماتاتدبر.1@72
الها..العميل



1بصديويمماتتوسع 0

")@مغيرةالبراجوإزيمةابينسن.اخر
1

المثقفين
صين.ال@فلا،اواالالدما1الىافةبالاضاالكهنة،وا

الكوبية-الثورةانتصاربعدنيكاراغوا،شهدتولقد
للتحررساندينوجبهةوتشكل@تالشواريةاالحركة1اكبيراشدافتحااا؟

ى.اض1مرةالمسدلحلكفاحا؟طريقانتهجتفماالوطنى،

1الااوالاانونكاومنذ 9 5 مئاتتحتثالان،وضى8

1ابيناراكإلمعدالوام@اتالإاصطم@ وسميأت@ىة.انحكو@اااتاالقو@وااراال@ثو1
انرته.انصارنيكارأغوافيالشعبسيرىالذىاليوم

1عي@بالا- 1

1تجداى@نهل@ليةالاامبريد"يواالرجعية 1

اكثرلثوإرا.ان@لرة.
وستندحروتصميما،صلابةشدااوالشعبوخبرة،تجربة

الميوماتراتفعلمنههوشىا@اراغيفمايةاافراال@ة،اه@ال!افدولار1اط@واريهامبرا
1اوايرافعا،اغونيك@اراابىايوارواالجباعلى علىن@دينوسلااضماواالثوا1

انويسميريونللىهماعلا@ما

نديكارا@@الاهيركيةاءاتالأعت@بابرزقائمة

1السفينمةااطلقتا4؟581فى

سيناءمحكلافعهدااممدأ)كايان(الاميرممية

دفععلىالحكومةلاجبارنورتديا@جوانسان
بحدمضم@انماتشكلعلىايلتحد@1اللولإياتالاتاواةا

1
@لسا1

1ا@عبمصااص
لمعتذيهةا.الدل@وأ@ة1

1فى 8 55-1 8 5 البرواهرسوليدامادةبقيمااميركماناقمة.راتز"،حئلا.7
1باقىاحتلالباااهمددوا 1اراقطا1 لوسطى./11ام@يركا1

واصدرنيكاراغوالجمهوريةرئيممعاووكراعلنثم

واعترفتالبلادفيالعبوديةنظامباعادةمرسوما
@1ااثأروقمدجكومته.المش@دةالوالايمااتاي

ب

اميركااقطمايرابعضاعمهبسحلاطرحهو/@ممله
ال@وسص.

1في 8 ى(ايريزار)-لاسمعاهدةفرضالمتحدة-الولاياتحاولت57

للاوليالحقتعطىو@ذهنيكاراغرا،على



1عامحتىمنطقتهم الحكومية.القواتعليهمقضتحين939

فصالايمورلي@دمقا@كل)سوموزا(عدائلةتسيطراليوماوحتى

ا.1@36دا@ممنابتداءاافلانيكاراغوا.
رئ@يسسانستاسيوصبح

.

5وفىارهيب.سجنألىالبلادالحو@@لج@هههريه نهايتهالقى1@6

تنصيبالىهرعتاشنطنو@انالااسحمس.اوطنىشابيمدعلى

أتولق@عاصا/قمائ@داالاصنرالابنواارئيما)الويس،لاكبرا.بنها

الوطني!الحرس
تتوارثاواشنطن،بركةبفضل)سوموزا(،ائلةعلااصبحت

فمىالسلطة
1 حتيأطبلايلى1

ايخماانداست@اسيوا@لد@ك@والحالىالرئيسىا.ا

المتحت،لدلولاياتحميماص@دي@قيحتبرلذىإ.تاتشيتو(الملقباث؟

العسكريةبوينت()ويستاكاديميةفيدراستهاكملوالذي

"كفاواشنطن،عدتهسما،واقدالاميركمية.ا

تسهلمكلللدها"واامعفىت

1عامفيالسلطة@@قاليد نيكاراغوارجل"انصارهويدعوه.967

1ضباطداواصلثبتهماحقيهةضى@القوى"!،ا
1

سيته،فىا@ركان

كوظاثبتانهرغمطنية،الوا1الحركةقمعكيفية،شكأجيهاتهمينفذ

الوطني.للحرسرئيساكانانمنذللشعبممتازاجلادا

ال@لزراعةالحةالصداااضىالار"ثلثتمتلك)سواموزا(دائلةان

وتنتث@رالبلاداامقد@راتكلمحكلتا/اراالاحتكاتسيطرا:اراغو،1ن@يكافى

6نسبةتشكلاذالشعبابينلااميةا" السنوى1ال@فردأدخلويبلغبهز0

عاماص(30)المواطنعمرمتوسطيتجاوزولافقط،دولارا(300)

الىيذصبونلاعثصرةالثالثةالىالسابعةسنمنالاطفالمن%40و

عوائلهم.لاعالةيشتغلواانعليهملانالمدوسة
الهتنغحة.لأللبلمدأنكلاسيكيدام@ثالاتعتبرااسنهو.ارانيكاان

وزراعشاالمبلاد1ادقتصاا.ف@ضيظتشكللاتكادفيهااالصناعةفا

فىيترغاظشمباو.القذايمة.البدائيةانيبالاسااعلىلتصادزا.
ا؟والمرضأأ@حااا:

وتن@شع،الؤاسعة.المزمن@ةال@ةيولبطاا@لجهلا
اضاعالاا؟هنىافىاء

ا

فصاولمفلاحية،ا@أععرائلاامئماتالمرةأ@اسية

سلتروالكبيرةالاقطاعياتاراضىالاستيلاءعلىالىمكات،مناكثر

عىصرالفلاحونويخسداق@طماتاااالاصط@داافتقعالجيوش

فئاتحدودهابينالثوريةالحركةوتلفالاستعمار،عملاءرصاص
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الىايصالهااقترحوثيقةساندينوقدم)سلفاتييرا(،الوطني

سرئي
1 1 0

تنهىب@انبموجبهاالتمعه@دصكلي@ه@ايوالنت@واقيعالجمهوارية

ش@والااجن@ببة،،اتاال@قو"اجلاءاىالبلاداف@11الاج@نبىنفواذوسميطراة
1ال@حرص1منظمات مفتتل@انواال@فاشي@ه،االموطنى1

جميع
الملفاتا

لهالمو@اإئقوالو"لا
@

1المناض@لميناتمضااو.لمةالفلى؟لد@1 1 ال@ذيناالرالثو/1
1ارافعوا الناءاال@كوكقنه،اعوااوا.الاجنبىاجهبوإسلاح1

جكصيع
اق@يداتلاتمفداا.

استقلالمنتنتقصالشىواالمتحدةاتائولإيأاا-.ااغمو.ارانيكاببنالمعقوإفىة

واستمرالحال،بطبيثكةساندينومطالبووفضتالاولى.وسيادة

كمدا@كوميحة،او(1ل@يداانكيةااتاالمقوا1بمينا@الثوارة1اتاقوابيناأ@ائقتاا

اوج@اءكلالمحىلس@لط@ال@ا.لىاااقمدمهما@مانمدينو1اني@ىالمطااانتثرت
1اشهبصفداالملاتينيةااميركاااراةقا للامبري@الييناديةالمعنااالقوم@يمة1اصالمشدا1
الطيب؟.الجار"لسياسةاتباعهأاعلانالىالمتحدةبالولاياثدفعمما

1امنخبيث@ةبلعب@ةج@يون.الر،ااقماس@@ 1اصل1 اءالقفلا1

ن@دينر..@ما.ا@

يضعاتفاقالىالتوصلىفيجدييقليسواالثوارانالحكومةاعلنت
وسانديفمنوطلبتالحرببسببمحنمنالبلادتقاسيهلماحدا

مقابلاتعدةوتمتمحهم.والتفاوضالمممؤوليقلمقابلةيحضران

1بين 1اتم@اللط@راف@ب1 عةميرالا/أاتاالمقوااامنالطلبالى1،1اف@يهاالتوصدل1

1اقاتلاإتغاايواتالصلاقاايابقال@امعلبلااد،ا،الارةبمغلا 1
تف@قاكمماادية،لاقتصا@

1ع@لىالطرافاين 1افمىيق@ومان1 ارأنصمايضمارضس@احزبالبلى1

فسحخبهتاواقدن@دينو.سا،
ارضةالمطاقوىبمدأتوافمعلانمكيةالمياااتاانقوااا

1توقفانإ)بع@دسى،السميا/االعملفى سدانهمالىرأ.أاويكادالقتال1

)اناستاسيووتسلم)ساكاسا(حكمانتهاءقبلولكنوقراهم(.

إالذينأسوموزاايكافدلةلملنالااوالالاهوارسيا(غ@اسوسبزا

1منذالحكماعلىاالواقوا 1

@
اذلا

1الان-اوحتىالثلاثين@ات1 1

لسغيرإ.@ق

يحظىكانالذيساندينومنالتخلصضلىوسوكوزاالاميربر

2فىاظالشصر.أابنداىأرر@ام@يةسانةبمكما. 1اولشبدا1 93 4
ىص

لرإفمال@ه.إلخر@نو@دسانمدينوالاغتي@ا
1امممدلوهكذا/ الدبطولىالنضا"له،ا.لمنرائع@ةحقبةعلىارالستدا0

الفوعثصرينخمس@ةفيهاواقدماغولمانيكدا@رافىالشطب1شنهالدذلىا

بعدالجبالالىلجأواالذينساندينورف@-يستطعولمشهيد.

فيمعزولينوبقوايد،جتكنالبلادفيالثورةينثصروااناغتياله،



جعيةالر.أواالإجنبىوأسمتغلالىاضطهادعملأ@بصيمدقكريممةحرةحياة

الكبار.لمككينا،واافىيةالبرجو،اا"الإقطماغ@يةالطبقاتبداالمثلةالمحلية

الكفه1غرةوفى
ح

1 1المشاق0 1

1العنيف جيشخاضهلذى"1
الثو@ة،ا

الضغطارعبهاالتيالمتذبذبةالخائفةصرالعطمنصنكوفهت

معسكرالىتردكانتالتيالماديةالمساعداترقلةالاميركيالامبريالي

1الىفركنتالثرار، توستطلبلالظروف1ائدقساوةيصمدوالمافهزيمة1

النمفوذاثقليقعاتقهاعاعلىالتىاالل@رول@كةتاشطبطابناء1الالصراعا.

الاثريناءلراجهيرناينعمك@دحهايوشقائهاومنيداألية،.الامبرلسيطرة،ا:
العناصرهجرادىوقدوالفلاحين.العمالابناءالحاكمة،والطغمة

هتسا@او"الثولركىاالجيش1تقويةالىارااالثو.الصفوفالمتذبذبة

1عامفياعلنساندينوانحتىوالجرأةوالصمودبالصلابة 93 2

التسملميزهلهاوضعفىاصبحتالثوريةاالقواتان
1

واقدامةئسملط@ة1

وللفلاحينالبلاد،ثرواتاستثمارللعماليتيععادلمجتمع

الارضخصبمنتستغيداليالتعاونيةالمزارعوانجشاءتنظيم

1كلوارافاهفائليفيه"غناهدا: اغولا.اارانيكافىالش@ب1

1عدن2@ةمعزواسانط@وينوثو@رةتكن-الم 1

فمىانثواريين
ااهير-ل@اا

ة،القاراقطارشتىمنالمناضلينمنالكثيرساهمفقداللاتيضية.

1اقطدتسلاالشمكبية،1الحربإضىافىاقهمرقانبجاالى
0

اهنهمالصديمد

الحركاتاامواقف@نغير!ئهم..بمسمااأغوانيكالراارضافضبر.

ضربتفقدفائدك.غيرك@اينالتقدميةاوااضرريمةاتدعىكانتالتى
الحركا.هذه

وتجاهلتوينوسانفحركةحولالصمت"

لملتأثيرالخضوو3باالاحزابالتلكندينوسا@نفاماليىقيامها.:
ائحقيقة..ع@تببعيدمبريالىالا.

فى@391،ع@امنهايةوفى
"

11الرئيسعه@د 1

للبلاد@دي@د

8ال@تقديةا"ال@عناصرأبعضنصجا"لمن،مطنوأ@ةجرت)سماكاسا(،

"احلالى1اجلمناكنقاف@ةاللعر"
ا

فىالسملام،ا
سلارالقدالبكد..!ا"

القتالاعنبلالكفسدان@دينوأفىندا@مضمنوهااشةوساهؤالا

1المصارلإتكلكمانت5)
0

اال@ماءافىفشلتقداظيانكية1العسكرية
كل

هؤلا+بضىاجهةمواطملبساندينوانغموشالثورة..(.اجيش

باعتبارهذاكعطهمفيلإذعاانتقادااليه@رجهفانهالتقدميين
1عن@غاط وبينب@ينهالمقابلةتمتوحينائمة.القاا)هميلةاالسلطة1
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1 1نجحوقدالنخ.إ)الملابس..يواغسلالصا@ع@1 1

ةالسسيطرإفىا@موإر

حدودعلىتقعمربعمتركيلوالفمساحتهابلفتةعلى@

1امماألبدد.ا"الىشفافىاسهنعوارا 1الشكتيك1 اكانهالذىالرئيس1

نواوكا.الكمائن.1نصبفهرائهماع@داااام@قماتملمةفيليهإ:يلىأ@ن

ااطقالل@نا1اللىاديهة:لمبااااا@تالقوا1يج@تذبون

ي@طبقونثمالوعرة،ا)@ليةا
1يواقمداان@ب.جاكل.امن/عليه@اا 1ارنص@االإ،1استطا"ع1 إتئرالط@األمندلىعداسقاور1

1الاصيركية 1السكماناوااألقر@ب@قصدفتقومكان@تاال@تى1 المعزل.1
1 1ذ1 1

اهشاتوامنالمداركافىا،ا@ا@ويةااتاالقواباااص@طداموا1ارانثو@

1بينال@فترة1افىوسسبعينثلاثأعددهمابلغ 19@7ايماير1@نالرإبع1

1عامنهايةحتى 9 الى19@في.المماركعددوارتفع.29

ام@ص(4191)ابز@(012)
1عانم@ 93 عامفىل@671(كانا@1

3 التىالعضيفةالثوريةالنشاطاتكثافةلنايعكسوهذا.\@2
1يعكسا-@صاوطبقوها.ارالثوااالهاهيأ الإضرإرادهيلاذلى0

ةالكبيراا

العميلة.المحليةاتوبالقوابالاميركيينانزلوهاقدانويكووانلابدالتي

1ضهالافى، 0.1اتهاافااللفترة1 1

لندين11ا@لحل@يونالإداليغمالركيون1اتمفق

مقدمةفيذكرهماالواردالراجعيينالحزبينفيموزعينكانوا

1علىلمواضوع.،ا/ 1اقتسلام1 سسلحةائلافصاالرجحية1ونظمتالاسلاب.1

من
1المحرسىب@اسمميتاللرتزاقةا التشكيلفاالإولاالهدفاإكانال@وطنى.،1

1ه@و 1اعلىالقضدال!1 1

اؤطنيين
1

الضبايلىاكان9ن@دينوسماب@قياك@هاللشاض@ليدن

ميالقوالشعورعمقولكنالاميركيين.منالقواتهذهيترأسونالذين

1إللدى 1انتشنايراواالشعباابنماله1 1صفوتفىالوحمص1 نفسهاالمسمل@ة)تالقو1

1دىالم 1اخلاداكثيرةاتترافىااماقياالى1 جهوية،العسكراأتالوصط1

1لمتم@رالهونا. 1ض@داسلا@مااخلالف@الواطنيون1 1

ممانالإسيرالضبا@

الثوار.صفوفالىوانضمواالشماليين

1ةأفلتر@ط@يلةاذدينر.،سااثبمت1القد نهخاضه،!المذىاااالنضأل1

1اتلمتطلبلاامدركائمدقفا
1

1ض@اعالااو@او@ال@ظروف بلاده.فىتقومكانتالتبى1

1بانمنيؤا،يهان 1
1

يكفاح
1أيلاس@وبهوالمسلحاا

0

دحرفىالحاسمم

"

1اوتحميقاليةياالإمبر
علىاصراواشقدالمل@بلاد.الاامشقلال1

1

فىإؤالاستر

1 تجلامنالهابذلتاالكثيراةااءاتالااكراااوااإواعولدااواغماسكفاح،1

1اناامطلشدااكمدة،امحلحما1الزامر الشعب1يوانإل@لثودرةحتممأسيكونالن@ر1

لهستكفلالتىالاجتماعيةالتغييراتوسيجرىالاستقلالسينال

7



معجديدةمنطقة
نةللخبتجنبامعه،صمدواالذينالمناضلينمنقلة

قىدا!و.ازية،لبرصا.ال@عناصرب@ىصم@وففىبوضوحظهرتا

1اصلةمو 1التسالميمأورفضإخضال1 وصرحالإجنبيمة،0ةإلس@أالى1

1ابواإينأتاااقهرفما@نه،اقائلا 1يتخلرن1 1

ىيرفضوانلنضال،اعن

كعبيد.الحياةعلىكثائرينالموتيفضلونوانهمسلاحهمتسليم

التفالىمنداسبة،-طنب@ةالتلايريخ،ااهقالثوريةاالحركةوتعتبر

إقده..اودرف@اندينوسا.نضالاتبذكرى

3تموزمنعثمرالسادسوفي بينكبيراصطدأماولوقع1@7

1وابيقالااميركيةالاحتلاأ@اتقو 1

خمسيلىالمتاصركةرافىار.اإلثوا

1استخمدماساع@ة،عث@رة مددااالثوارتفوقكبيرةاتااق@واافميهاالعل@و1

1انمىوساوسلاصا، نبجااات،ئراا@ا1
رضلةقائمدسقطالمعتمد@ن،ا@

ضا.عددوسهقتيلاالاقربمين،أاندينوس@ا،زلملاهاواحدالانصناش،

ارااصثوااجبر/1ائدذى/1الايمرا"@تلعن،المقاامن
"

اركاطعال@كنيه-البم.ايتراعلى

العدوةاالقواتع@لىةبااتارانتصاا.اراأسلثوأاحملتهذهاعقبتائتى

فيساندينوجابهتالتىالجصةالصعوباتمنالرغموعلى
الثوريةبحركتهالتحقواالذينللمناضلينوالعتادالسلاحتوفير
امنطقتهممناتخذالذين1أنفلاحي@ن1امناضزةيكسباناشتطاعفانه

قويةشبكةبينهمامهناقامو"القوات@ه.اميةانصداااطنشاطاتميدانا

الاطلاع،الهتيسوللاستخبارات،
1تحركماتغلىب@اوال،ايولا0 و.ال@1

أءاعمداا@@حينااعتبرواا.اانااوصنائعهمانلغزاةبا1وصلقدث

@امويةقمعسياس@ةضدهماواستخمدموالهم

1يطمئناتاجلومن 1 نيةوأمكااالثوارةااقولىالممةعداالىأغلاحون1

سانديئوكانالكتمان،طىللثوارمناصرتهمبقاءمنالوثوق

1جدقاسيا بمطلوملاتيد@لىالذىاافالثصخصالمخبرين.اوالخونةا/ازاء0
ته9-ممتلكا.صي@لهلمح@ا.واتدامرابيت@ه@ويحرقال@لقتليتعرضكانر،انسد

اقهوارفانمدايناوسلا.تخداإ"التىاتا،1الااجراااهمسن
هى

1عملياتهمفى.الفلاجينيمن،1كبيرةإدااعفاصطحاب شرنالشووية،1

الإقطاع@يوو،ار،؟الكباإالملاكيناالاصمتلكماتاراصىعلىالاستيلاءامهمتهم
بشتىتقوملفلاحينا.نساءنتوبها،يهاجممونهنا.انتىاالناطقفى

وتهيئ@ةمنهمالجرحىل@جةكمعدا.ارالانصالمساع@ل@ةدماتانخ@الاعما
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امتدالفترة
صووبيض،والا:حمرالا.1اللونينذوفاانعلمسنوتسبع

1التحررية،اائحر@اعلم
0

سواعدعلى)سيغوفيا(،لجبمااذ@ارتفع

صدتالتى1سداذدينوتاقوا،
لقواتا.بفاقامتغتىا.الهجماتجميع

اة.ئغزا/اوامةءعلمتمصاا،المحليةاالاواغيذالركيةاتاةقواتساند@االإاميركية

ااالذىبر.لمحا@/1ندينو،سا"انا
اصبح

اميركافىيمثلاسمه
1

ألملنصيرنمموذجاانلاتينيمة
نكية..الاأمبري@ا"بية،11ضندت@لاللقا.ا

فلاحى.اصلمنعاملالامس..غيفارايعتبرالذىساندينو
1فىعاستطنا@ 9 2،61

هنامجموءلآمع
1 عملىيصملانال،يعما1

"كمية

نماملةاةالاميركيةانثصركات1احلىاامخازنامنتالمتفجرا.من

1فأنكامنذأوبد@اغ@و"ا،نيكاشافى ضدالغواربشنافى@ين1

الضالاميركيةأغواتا
ي

ساندينوساروقدالبلاد.احتلتقدكانت

لاسهوثووهادا.الاجبداخلالهاعبرواكيلوانفااهسافة@ومجموعته

"مرعبة،كثيفةاباتغا.ث

1اج@لمن صنقطعبعضعلىيص@لوان1

الاسلحةباحدثلخجهزةا.اتعدراتا.قوابها.اأربوإليحايثالحمد.1ا"سلاح

2عامشباطمنالثانىوفياك.انفواقواها عامهجومبدأ1@7

موجعةضرباتفيهانزلتالبلادهنالاوسطالقسمالىالشمالمن

1بانقوات
1ستطاعا.ائقد.العميلة.اوميةانح@0 6 0 0

ينزلواانثائر

1جنوادمنالااف.ةاالزيمة الحكوم@ة.0
عدامبدايةفىاجدامهم@ةاث.تا.اعلىمقب@لةالبلاد1كمانتال@قد

1 9 لفرضهدفاالبلاداحتلالوضعتالمتحدةفالولايات.27
الكمااريبىلبحرا.ب@يمنتمتداقنا.ةإلشم@قأتميهد.فيها،لااراالااستقراا،

1وبين
1

دالجنو.1منألافانزل.الاس@اساهذاواعلىادى.ائه@ااالمحيط

العاممنالثانىكانونفيوذلك)كورينتو(ميناءفيالاميركان
الاجنبىللاحتلالمؤيداالمحليةازيةالبرصموقفكانوقدنفسه.

بينعتوبغيرالفت@حاقاممناعانيوساعيمة.،الاقطاالمواقفابهامشا؟

ضداليانكيين،اباال@غزاة@ميرهمابمطتن!اطاونلتمينالطبقتين1تينهاا

وخدمالامبريا؟جبتاامكلوانانط@لقكماائشحب.1جماهيرالحمصما
1اتالطبقا،1 يقعمى@ويعتقلونالثوارعنيفتشونالبلاد1افىالرجعية1

فىمنهم
0

الى"ريقدمونهايمديهم
"

ضصتشتىا.ال@يانكية1السلطاتا

ال@يهنا.ادويسلميعتقلثمائركلعنتدفعذقديةجوائز

وقرلر
1 1 1رأيا.منوابعاا"اف@ىينوساونيتائر0 9 أ@لرينتقلان27

6



علطريقهعنوسيطرتاللبث@لى@رئيساوتصبتهعملائهااحدنمدلتسدا.

سواحفعلىلهابحريةقواعداقامتكلها-لماالقطراقتصاديات

عليهعثرالذىالذهبتستخرجالاحتكاريةشركاتهاواخذت

في
حتكلالري@ةالإاائسيطرةيا

وكسلاندةانلبلاداموإلرد@الااجنبيةا

الحكاما
1

التاسعاللقرنالإخيرالنصف0امنذألنيااذالملنفواأخاضعين1
حالةفيعاممائةعلىيزيدمامنذنيكاراغوافيالشعبوضععثصر،

االدفوااواملا.الا،اأوالمعاناةمننمسترة
اجع

متفشبةال@ةالبطااتزإلما4..
1بينكبيرةنسبةتشكلوا/لأميةالأن،حتى

1

وفالش@.أإبناء

@منض@لونمنما،المذكوارةالفترةخلاطسقلى

الشم@عب،بن@ا"ا،خيرة

1اراصاصصرعدى 1اجهزةاوأ.لغازي@ةا.جنبيةإلا،اات.واأعة1 القمع0
@

ا@لية.
ش

"قمد1

هجرق@يامفىالبلاداساداتمل@تىا.المخيفة.االمتردينةالااوضلاعاثرت
ة

فيالعيشللقمةطلباالبلاد،سكانثلثمنيقربماشملتواسعة
القمع.اجهزةملاحقةمنهروبااواخرى،اقطار

1اذةئشاالمالاواضاعإنام@لرغمااوعلى 1هيبةالر،1
1

ضهافرالتى

1طيلةاسيةايالاامبرا"
1ارةامدايلةانط@واالحقبة1

1

فىالشحبافأنالمذكر،
1يرضخالماغراانيك@اشا

0

سنلسلةالضل@دهذا،1اريخافتايستكين.و

1الاتأضضدا11@ا@اصلةمتو 1

ةالمحر@إنامايؤكدهذااو@أئعةالرا1انثوارية

هالنهائىهدفهادونتتوقفاوتهدألنهناكحالياالقائمةالثورية

4

ةايخ@ل@ي@ا0؟1السيطرةوامنائطفاة1حكممنالبلا؟.تخليصهو

1اناادية.الااقتصماوسيةنسيا.ا 1المناضلن1 لنياحاةيبذال@ونال@ذين1

شوارعوفيواحراشها،غاباتهاوفينيكاراغواجبالعلىدماءهم
شعبهم،اعدا"أع@لىابنصراسيحققونضلينالمنما؟هؤلإءانصدانها..

لية،البطو1اركهمبمعايعيد@ون،اوهمكبيرة.انحضحياتاكمانت@نا
سان@دينر(اوسيزا)اوغستوادهاقاأئلتىاانثررية؟الحرك@ةةصرش

شالعثصريناتفي
انباءهاانتثصرتالتىالحركةتلكالقرن،هذا

الحرممةااذكىالذلىاإلاكسيرانتافكااال@لاتينية1ام@يركااجاءش:ا@فى
المعاديةالنضالاتفتصاعدتالمذ-لورة،القارةفيالتحريرية

.8.هكانكلافىاليانكيةانيةللامبريا

الدفاع)جيشسميتالتىرقواتهساندينواستمرلقد
كيينالينا@ااةالتزا1جيوشيقاثللراطنية،لنيكماواغوأ(ا.ائسيا@دةاعن
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لقارة/1اللاتينية،اأسيركماتشكلألتىات@لكمنقطرائيكاراغو"

للوااالعمقابكلابثمالث،ائمالعاباالثولرين1نظاواقبلةأصبحتالتىا
لتىإ"لاسممراريةيول@إلحيويةاوكلفيها،يةالثوشا1لتجرابمة9بهتتصف
اوالوسط،فيتقعالتىونيكاراغوا،بها.الحركةهذهتتصف

شمالاهنصراراسىتحدهداحيثسطىأسا(اميركابامايسمى

االمحيطصتىممثمرق@االكايريبىالبحر،1اوتمتدشبنا@،جنواريكاوكوستكا
1ارالاق@طأالكنالااتختلفبما،غرالهاكىا 1

لجزءااهتداقشكعلاىالاض

الخصائصىبكلاللاتينية-اميركاالعالم-منالملتهب

1هسماحتهبلدفهىبها..عركتالتىاالمميزاتوا كيلوسترأفأا3

زراعىقطر-وهومليونين..مناقلسكانهعددولكنمربع،

فيهتتناهببالعنفيحكمدكتاتورىنظامفيهيقوممتأخر،

العلغ،1اتحملقبعةأسهارإفوقتضع؟لغ@اركبةاا:لسلطةاا
1الؤبهممارجعيينبينصب@ينموزع@ة اشحزبوالى1الدواطنى1

يولكلىالتقليدى..1افطاصلحا
شعب!جربانسبقابات،نتخااأساسا

ألسصيدانولرىكمانالذىاالاهلىاالحكم1ام@نالسنين)تعثصرطيلبماامثلها

لحكامااااوراءه@يكمنالتىجهةالوا.اخلاأعهدا@يشكلونوزمرته
ليونياألاامبرا.لحقيقيون،اا

0

كليز.لإأا

شتىشهدتاللاتينية،اميركاشقيقاتهايمثلا،وونيكاراغو

الحاكمة،الطغمةوضدالشماليةالامير-ليةالسيطرةضدالنضالمراحل

تارةبالعنفاتسمسياسياصراعافيهاالثوريةالقوىفخاضت

اراصو،حركةطاالياتشهدرهى1اخرى1ا@شلمىاالشياسىاوب@ال@كفاح،1

والاشدوضوحاالاكثراللاتينيةالاميركيةالقارةمناضلىرايةترفع

اغماررايةالراهنة..1المرحلةااكاسلتمطلباترااد.الاعمقايوأةصا

هم.اوغيريدلىبيريغيلا-مدايرو

1منفبدلا. 1هذايتمتعين0 علىالإشص@اربثمايرئرالثا.أالشطب1

الامبرياليينجانبمنجديدةاطماعايواجهنفسهوجدالاسبان،الغزاة

التوسعنحواتجهتقدالمتحدةالولاياتوكانتالشماليةامريكافي
1لاقطارا.@كلىوالسيطرة 1

انوسطىأمربكاافىاقغةاالوااألاامريكية

الاميركىالتدخلوبدأعثصر.التاسعالقرنبدايةمنذ.والجنوبية

1فى،عدامانيكادراغوافىالفعلى 9 الامريكبةالحكومةأواستغلت.09

1عامالبلادفياهليةحربوقوع 9 المسلحةقواتها.فارسلت.12
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اني@اراكلج@ركة

ا.ناكوماصمة:الط

مربع.مميلومتر@ا؟8رالمساحة:...
ر؟(.ر.06...)نسمة.هليونيمناقلالس@ان:

5 بنراتيطلأ.هاوالضفى،35؟الاسبانعاستعص0
9فيكلووةليهاقامت. 8 91.

9فىمستقلةاصبحت. 8 2 امسيك.معتوتو@9

1فىلم@سيك"كلاسعتلت. 8،8.

رئيساقسهوضىث@5589اميركينامرغزالى.

ثهطرالشعبوفنابعكومتهالمتعدةالولاياتواعزلتللبلاد

8لى 5

يةمندبطقتصادها"ملةاثىصيكلتءلايات

ف@ر.التاصعالزن
ليهاوالنلال.السكلوضبوالقكانبنهيهايزر@ا.

وتنفسش.ولف@ةلمبمنبم
اىالكلشرقياصركيتان:شرممتانيلاقتصادعلتسيكل.

ربر.نامدير،وثرشالمتعدة
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ا.واغويخ@اول@و@



 



هةحكووستبقىالازممة.ضيفايولانهاءالحلولىايجادبقرب

0الىتنظرال@سلفاثرر

فىةالمجاوالاقطارالىبلاده@اانجم@الكيةءت1انهجرة

البطالة.لمشكلةإساسى-لحل
ةالمتنافسىننةالإصطريقستبقىب@اتإلانقلا.ااان

الطبقةمن
تننرالسياشة"يةالإقنصاثضاعالإواواستبقىالحاكمة،

غاهضامازاتالافقول@توالطاربية،لفلاحي@ةااب@الانتفاضات
بسمب

1خلو 1

لعنف0ا1ابهةامحاتشتطيعالتى11الثوال@بة1الحركةلاامن)انالمي@د

سثله.ثورىب@عنفأ
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ايعث@رةالايامحربفىإدورية،االسلطالقوإتاإستطاعتالقد

العائدىاتالقوتعزإ،اناص،هن@دورا4السلفادورابينقعتالتى@

قوأتوكانتانيها.اتاطساعداوصولوتمنعوتحاصرهاته@الجاش

خلالظهرتكماام@يركية،يو@المانيةحديثةب@اسل@هدةمز؟السلفمادور

التكتيكىالمستولىعلىالسلفادوريينالعسكريينوتفوقمهارةالمعارك

اداعداوابادةهندوراساتواق@محاصرةفىنتائجهظهرتواحذى

النقواتاهذهوحقتتمنها.ةكبير
@

احتلت"عسكريةاتانتصاصايضا

ائضغطسةممماشئهورامنادتالراالذىاوواسى،لهفتعرداضىاش

هناسبة.شرو@الفرضتهاجاشعلى

لمبلدينا.يح@3الذىيدلل@4بماحسدااتحسبالسلفادوارلمااناالا

الامبرياليةاىالقطرين،كلافييملكهاالتىوالمصالحالمتحاربين،

فيىالاخرالبلداناوليغاركيةارتعابالىبالاضافةهذاالاميركية.
الضىوالوحشيةر"؟لمصالممه1اليهاتل@اصذى1الاسلربمنالمنطقة

"خوفهااو/هندواراص،ضمداتهاقوستهاهاش
الىالمنطقةواطلجإء*ق

ثوالةمنظىالىأانلجرءامنبدل!أصحربأاطريق@ع@مشاكلهماص

5اومجلسها(لوسطىااميركا 1
ودولالاميركاظتدخلا،هكذا0

ا@تلةالاراضىمناتهااقو.سحبعلىلسلفمادوارا@فأجبروااخنطقة

المهاجرين..مشكلةبحلوعدمقابل
@

مناليدد@صفرالسدفاد::فىاكمةال@ااالطبقةوالم.جرج

ة،السياسبةالناحب-دم@نقوداكثراصبحتانهاكلها.انعملية

راصشعوتعميقيقولعندهابلاافىانجماهيراعدلىسيطرتهاتوازداث

فيها..انشوفينى

تؤثرلاوو،السلفا؟ومةح@بهاتقومالتىالمناورةهذهل@ت؟
التىفالبطالةبلادها.تلفالتىالاقتصاديةالازمةتخفي@فيمطلقا

1بسبوتوسعتازدادت
1

سمةيوالعوزوالفقرقائمةا@ماشالمهاجرين

صهأصثابناء11اامنالسداحقةأ@لاغلبيةزعةمك
لذىااعىالزشوالأصلاحب،

معارضةبسببورقعلىحبرازالمابتطبيقهالحكا@موعودتكررت

االأقطاعيبت
@

0إهاش،البهبا1توالملاكي@

يبثصرلاالبلادفىاسياسىاال@وضع
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@االار.فلا
1اب 1لمأرستالدذى1 ينالمهالوضدهنملرواسفىالسلطمايت1

جماصبشكللسبفاالمورا،االىأالعوكواديواالبله1تلكاثارةامغاألىفىفعهم
هذهوعواقبمغبةمنالسلفادورفيالاوليغاركيةمعهخشيت

كلالالوفعث@راتعددهميبلغالذينالعائدونكانلقدالهجرة.
1العلاطلين1امنجيشناشهر ولتلافىاجور.باية.لحملأاعنالبداحثين1

الشعوربأثارةالسلفادورفيالحكومةقامتالسيئةالنتائج

هندوراس.ضدوالاذاعةالصحافةفيالعدائىالتعصبى

والاصطداممكسيكومدينةفيجرتالتيالقدملعبة-لرةوكانت
جرىالذى

بيناثناءها1
هىدررالسلفا،وأهندوراسلبئالمتفراجيناا

1ظهرقصصتائمتىاالقشة صالإصطداماتفبندأتالجمل.،1
1

0

1اتقوإبيند اببلدين.1

السلقاكرر1فىالشعب1كلسالسسفاكر@رييبن1تهجيرأثرلقدا

1ا@د@ةو"افىت4يتفاكمالنااناورغم 0

وطبقاتفئ@اتههنىضااو
ا@عواراانفا

1

1
0

1لشوافينبى ولمهندرواصى.ضمدعاساكانئىاالعدا1
1ميةالتقدااالسميناسميةاابالاحزااتستطع

وحزبلشيوعر،ا.الحزب0

تلعبانالديمقراطىالراديكالىوالحزبالثورى،وايارنيسان
سياشاتحليلاللجماهيرتطرحان.@"إلعمليةافضح،أفىفعال!دواوا

تأثيراعنيبعدهااقعيااوا
ا

الرجعيةفانوالذاكمة.الظلطبفةا"
قوةأيةئهاتتصدى.انح@وقلمجماهيرا.طفاابعواتملعبانااستطاعت

أخرى.سياسية

لحكوهةأضسمبةبالبدايةا@منذضطوا.لحرباانتيجةوكانت
اعلىكانالبلدهذافيوالتكنيكيالاقتصاديفالتطورالسلفادور.

رقا@والماليةالمصاكراأنكماهند@وراسى،افيمثملهمنسشولى

لطبقةا.وكانتجارته.س@افىبكثيراحس@نافيهاصلاتااسلو"وشبكة
ورغمت@كنيكية،واحدثقنظيما.اكثررؤيةتمتلكالمذكورةالحاكمة

1لبني@ةا"ان هستقلوكيرمتخلفدااقطر.تخصلسملفاحلإواافىالحكومية1

الفرقلايبدووقدبتطورها.بأسىلا.تصنيعيةحركةفيه.انال!

@ا:ذاتكانتالموجودةالاختلافاتانالاالقطرين،بنكبيرا

ر

لحرب.ا؟وسوقيةتشظيمفىاضحوا
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ص"صم@ف")@سةطريقعنت@ساعطصاللاتينية

صيهلص@بة،"الواصتيةلالدطوه.قيواصتخدامهاائتقمي

حررى.لسلظللشباكبيرةمصبوتضيماصلاحاتانجاز

فالتناقضاتوالمصاعب،المتاعبمنخاليةالعمليةهن@تكنولم

القسمانالبلاد.فيالاوليغاركيةالزمرةصفوفتنخركانت

الاصلاحاتهن@ىاجراءبشدةعارضبالمحافظينالمعروفالرجعى

يقصلألحم.تمسلانهاصاالنظرصبصرفامحجزئيةالصورية

عناعلنعند@اظيهاتقوملتى"الاصسىمن.اهتزتالمئةهص

تكنلمانهاللعمال.ليبرالىقانونوعنمزيفزراعىاصلاح

ب@لارهلببحكمعلتوحتلاتهائياصكاقمهما@تاحا.اىصتحمل

الثلائينلت)وليستمطرضصوتاىوقمعا@ضحايااشلاءرعلى

بالاصلاحلبشالمطلفلاصين"هنطوفثح@ري@5قتلضهلتائتى

بعيله(.انرراعى

مع"
وهجمةكيرالقائمالحكمفانأسلحانظينءرضةهط

المتحةالولاياتنشطتبا@لبرافية،يتصفدكتاتورياحكماتعكس

لطبقةالاستغلاشىالجوهريخفيوهومساندته،جيهه:@ث

المتمثلةلشمألميةا.الاميركيةشسيطرةا.ويخفىالمحليةكيةنيفاشان@:

البورهنىفىرصاميلهاتستثمرالمنىاسكبيرةاتبا.لأحتكماش

@بيعية.ولالزرأتافشبوتستغل

وهنموراميلالسلغاحوربينالخفاتنشبتعا@0791وفى

علهندورهصىحكومةاستيعهلمخحف"سببوكانرة.اخحا@
كانعنعكلراصىبوشضمالىفىيلاراضىمنهكتدامحف(370)

ذلكوكانالبثد.قلكفىئسلفموريون8نالمهاجرهيمتلكها

الشعبيةءبضىمسبهنعوراسحكومةاليهالجأتخةالاجراء
فىزرأصاصلاحاجراءأعضمعالمذكورةالاراضىصادرةلان

يدافعمنضورةويظهرهاقومياطابعاعليهايضفىكانالبلاد
ظكوزعتاظوسظصةصىءمحهن@رهاةالشحبصل@عن

ايلملحين.ا"لنحين@الاقل،كلجمضهااواضىالاس
عملي@تبعوجبهاقعتالتىالمتحسفيهلضالآ"تالاسجر*ث@ت+
ينالمهاجرضدرافقتهاالتىوألاعتداءاتالاراضى،مصادرة

وهندوراس.السلفالوربيننزاعنشوءالىالسلفادوريين،
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بشكلالكادحةالجماهيرتلفوتعاسةمزمنةبطالةحدوثالىادت

1كلافىل@هلإامثيل!
1

امير
الوسطدى.اكاا

الماضيةسنةاربعيناوالثلاثينخلالعانتالسلفادوران

1افىاوعفولىنسبىضانخفدا"من وسببإلة.البطا1
الىلايعودلكذ.

1امجالإتادازديدا 1

ائعمل
"

بللنلسكنان،
لفائضةااملةلعاا.لقوىاةهجر.اللى1

عددوصلالتىهندوراسالىوخاصةالمجاورة،الاقطارالى

1جرينالمها. فىطاصبشكلتصركزا؟،1@ف)003(؟امناكثر1اليها1

@اناامنهماع@دايذة،لإسبابأجافىدااتلكشمالى

تامس@احا@الشممما،لافى

الفنيةالامكانلاتأ:انتكاوالملاان.،لسكااامناليةاشخاأضالاشاامنسدلآوا@

ف@انهبمنسبينا،امراتفعةالمهاجريناالدى
0

منوجيزةفترةب@حدااص@بحو.

إاال@بقةايشكلوانانز@منا

ة.المذكورالمنطقةافىالمزارع@يناامن

1الطبقة1اموأقفناواكاا ةلملهجرمشجعأا)دور،انسسلفا1افىامححداكمةا1

لةا@ب@طا.انتندركنمتكا.لانهنا.او@ذلكسائلأابششىاياهأا.1محببا

اوخيمةاقبعواتانها@ذاا:اخطيرة،عيةاجتملاإ1ضغواطالىتش@المزامنة

صكوسةفاناهذااوعلىئجها.اونتلا.امخاطرهاامنتخففالهجرةوالن
السم@ا/اراسى@نمش@؟حكوطعلىاقترحتاأسملفاداورا"

للمواطنينح(
ر)البوالاراضىشادهالااستفاواالي@هدا1الهجرةبأنسلفافىواريينا

انفيالهندوراسيةللحكومةالامرمحببةالمستعملة،وغيرالكثيرة،

1يرتطوعلىاعد@رسلاهذا
1

فيهاالقومى1لمدحفلا(وزيادةعةا@الزارا
5

0،يع

1الاففم@تهنداواراسىحكوامةان

ةال@واشصكلمةافمأان،ح،الإقتر،1

اموصاليهاصلانتالواسعها:
اض@فاءفضتر@بقيتاوالدكنهاواقلائمة.دة

الحملية.هذهعلىالثصرمحيةصفة

1انا طفىعسكوىانقنلاباثر1جا@تالياطالقنائملاة1@حروملى1
م

1 اجلي3تاواخرىةفتر،بين/تالاانتخابا،اانعب@ةت@رىأواخذات96،1
1اصفمةنفمنفاع@لىتثنهمطىنا"

بلاتااناحينفىطي@ة،أ.يمقراأ@فا0

الاشخاصتعيينفيهايجرىوميزلةدورر*عمليةكونهاتتعدىلا

فيالاستفاضةاجلومنالبرلمان.يدخلواانيراد@مالذين
وغير@م،للعمالالمجةاللبراذينا.إلقواابع@ى/رس@تا

1لقمعىا/زالجه@ااابهرميةا@علىللتغطيه 1 1

لبلاى:ا.مىالقائمأ@واسع/1

هذهديماغوجيةمنالاميركيةإلايكبريأليسةآستفادتوقد

اميركالبلدانالمتحدةالولاياتتقدمهفاضلىكمثالفابرؤتهاالحكومة
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اسمتراض.عسكرىدكتنااتورصعهالميحلالحكمواسقلى

كاستانداسلفادورليفوزالانتخاباتبعدهااجريتواحدةشة

4عامحتىالحكمفيويبقى اعدهعسكريانقلابفيايضاوليسقط1@8

فيوبقىالثورىالديمقراطيةالوحدةحزبعلىيعتمدعسكرى

1عامحتىالحكم 9 5 0

يدوركدولاباخر،رئيسمكانهلياتىوازيح

انوحرنالمعاشيةأ@وضداعهافى@تحسناىاالش@بايرىاندون

لثصركعلات1،1@رتتحتموضوع@ةامنررعةنهاكوعمنالبلادأتكف

أنقلابهوالب@لادافىيقعانقحبالخروكانا.لاجنبي@ة.الاحتكاريةا

1أذارشهر
، 1 97 @سثاتفيهسقطإئنى3

وشلإلجرصىإالقتمدى@ا

ااراستروكانبالمحاولة،صلتهمبسببكثيرونواعتقلالانقلاب

@

1اجنحةامختلفبينئسلطةا(اعلىئللصراع 1الطبقة1 و@مو@كاتالحاكمة1
1اسمىكراعداللتن@افسمين1الضبداطا 1

@كم.
تخد@مالسلفااثرراابىالمت@عااقبةال@دكتاتوارية1ابحكوماتاان:

التىالمالكةالعوائلمنحفضةوهىالمحليةالاوليغاركيةمصلحة
1اوعيمزاتمت@ل@كاذلهة،اعلا(2@)د@لىهاع@لايتجاونر ضا@توت@ستغلالبن1

ماليةصناليةطعمةإلىمؤخرالتتحواقديإاطفلاحين،1لمنالائوف
ل@فتتحا،

مع
1 1

بىالاوالرايواالالميركىاالاسمااالرا
"

1ف@ىئيسدةالرالمنتجاتاانااورغم ايةنراال@تازامداالسلفادرر1
1لقطنااالسكريوالو.البنا)ا 0 0

صناعةتطورىسشصفلأنانخ(،

الاضرى،ااضناماتاوابضىالنفطألنسيج؟ا
ساالحة@المستنمدةا

1اقتصدابرهافى/1حاسملاعداملايشكلالخاماالموأيلى 1

فالسلفاحرشالوطنى.

الوسطىا1الاميركاالمشتركةاقاا"خلتعتبر@

صناسص.صركزاهم
1صيضأفيمنااما

1

1فدا@نا@،اابزر.األقطاع 1ئلاالعوا1 فمىذاكرائلاها،التى1
اضىالايراأ.مجموعاص@بالمئة56تحتكراعلى

هىوالبدوويافىأع@يةالؤلرااا

جميعفىنمديا(ال@لات@يفو1)ااعيمةالزارا1اتالتمبركزاااوصللتهانسبةأ@
1اقطارا 1

اهير
ألؤسطى.ا"كا

الانتاجاصجلشالمستغلةألايرضاملكيةفىالعدالىااالتمركزان"
كفايةعدمالىاضافةالعالية،الارباحواستحصا@للتصديرالمعد

علقماحرةغيرو.سشقلةوغيرامشي@ةحمالماتزال1لصناعةا.
1افيائحملاااقوىامتص@اص ارباسشرتتزايمدالمتى1القوى1تملكال@بلاد،1

عوامل@للهاعذهانالمدينة،الىالريفمنالهجرةتدفقبسبب
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المحافظينبينصراعاالعتنرينالقرنبدايةمنالسلفمادورتاريخيعتبر

ابالاحزمنمساعداتالطرفينكلأوتلقىالسلطة.علىوالليبراليين

اللشابهة
"

9تلككلاشظاءسو@منه@ا،لكل
/ خايرجهاوال@حكما.فىحزاب1

1 1إميركاامنلاخرى/ا.اغداول1 لحىتيمالااغ@ولت1حالوعندمااو.1
1 88 1نإعادة.ا@5

ش@ديدةضةمعناشلقيتسطى،الوا1اهمصركااانأبلف.حيد

اركامعاد@لةاو.المحاوإفشلترلسلفادواا/ف@ي@ا@بم@اارالاقطلاتللكمن

نببعدديداة
ايخة.االااقطماارابيناوتيمالاوات

1كأماور. @االتخلصاجلمنعملرممىدهائسلفا"الشعب1ان1

حكلممن
الرؤساءوبقىعليهاقضيوتمرداتهثوراتهأنألاالمالكة،الطبقات

1اعلىاقبو@نالمدتعا 0

جنبية@ال!الثركداتواجمماعتهم،و،همينهبون،الحكم
ش@عب@ها.نيستغلوااوأسبلاداارادااموية،أشحتكناالإا

الىبممثملهات@دفعانالثسعبيةاكةال@حراستطاعمترف@1391،

يبقلمالجديدالرئيسولكنالانتخابات.فيالرئاسة،كرمى

اما@باأطاحعسكرياانقلابلا1ال@يونالاامبريلااادبرذا/طويلابحكما؟فى
القيامإولو@ديمقراطية،حرياتالشعم@منحىال@

1باتأصنقأاأاوال@اوزابر،ازاليملاحبا@ 1وليةالعما1
الشدبية@@مات0

1اءغرقاواامهة.تايةابحر(السمياسى1نشساطها
نقلابالا.1

البلاداارىالإستعما1

1)تاعشراافقتلاللدم.با
1

هماوغيرأطلاباواالال@عما1اض@لينالمن@اامنالإالوف

افىالاالوفااتبمعثمواالقىوا
1 1 لحكمافىا@لانقلابادةاقااوبقىلسجون.1

4اعامحتى نكا@الذلى1بنظامهمالمتحدةاالوالاياتتغترفاناافىون1@4

افالاعترعدمميكنولمالشعب.صدرعلىجثمرهيباكابوسا

1اهيةاكرتطناتجانما لحكما،تسانمدكانلتفلقدتوولية،1كتا@للمداناالااميركا1
1طميلة فىالهاوادعمهاالانقلابباصنلتهنا.تبقىن1رادتا،اوالكنهاالوقت0

1الشمصباوتبداوناالكت@مااطى عماارإضيةغيرنهاوكأ،دورالسلفاا1

سى.الا@آلا@مناسيه/يقا
علاق@اتلد@ك@تماتورىااالحكم،1اق@اماوقدة

اسبانياثبفرانكونظاءومعالمانيافيالهتلر@بالنظاممتينة

وهعوار.السلفا@اافىتستثصررسدامي@المذكوارينلملبلديناواصبح،
لحربا/خلاللمتحده\1الو،لاياتاجاذبالىاوقمفترادةطلس@لفاا.انفاذنك،

انعلىيدلمماالنازية،المانياعلىالحربواعلنتالتانيةالعالمية

مناهسوىتكنلمالمتخدةالولاياتو@عوقفبقهالمطالسياسة
ر
ة

السلفادورلى.الشعبخداعمنهااريد
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االسلىعةة@@ص

سلفاثور.سانالاصمة:
5رلسكان:...ا 0 نسمة.ر،0

2ر1@ا6اعساحة: وصمربا.مميلومتره9
لم@،فىجموريةاصضلذلك

بالس@ك.ممثالةواكثرعاالوسطى
فىنؤاتي@هاوفالهادكا،المعي@وجنوباعنمورل@ى،وثركاشمالاهاف

الفربي.لوالش@النرب
غواتيملامنليهأ"الاسباندخولحتيهنديةلضارةمهداالسلفادوركانت

1في 5 اموان،وبعدالبلادبسكانالغزاةوفتثالمدكورةكلالعضارةلضي.24

بعفيتنلولمبغواتيمالأ.السلفالوروالعقترة.و@قوةمناوتوامابكلالمعتلين

1فيالاالذاتيةالضوق 786.

اب@قرنبداية،فيالاستقلاليةالعركةتطورومع
ددوالسلظلمبتعث@ر،سع

1بارزا@يلورا 8 9 ولداسبانيا.تتعدىالوسطىاميركايحركةأولليهاصرت9
1@افياخردحركةلشلتكماالعركةهدهلثلت 89.

8استقلالهايغواتيمالااجملنتوغندط فىاستقلال@السلفالوراعلنت1؟،3

الالاحتعهابجوشهاوبعثتاليهاضمهاالمكسيكوحاولتكواتيمالا.وعناسبانيا

9عامماطيلةقاتلتالسلفالرران 8 3 بعكومةثورالسلظالعقتوقد.8339و3
9؟،83عامحتىلكث@استرو@الالعاقلهدامارضتيرفمالوسصلمير،صم@

.18دا1فماالبموريةقيامفىواعك
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معاناةقصهندوراستنقذلمالحقيقةهذهانالااراضيها.منجزءا

وانقطاعالاقتصادية،لالمشاعبتفاقمتمثلتوالتىالحربعواقب
معنتجاكأةا"

1إممسلفمادوكأا

1 منةكبيرسبةنهوكأادتسضك@ان@تشتيى1

كأاس.هند؟اصادرات

ح@اجهزةأطهطبلتالذياعلىزاشاا:لاصلاحااان
ش

اسهنندورامة

الصغيرةالبرجوازيةوضعفالمستعصية،الزراعيةالمشكلةيحللم

يؤديمؤترضغطولحصصليستبعدالفلاحين،وتبعتروالوسطى
اصلاحاتطبيق@القائمةالحك@وامةا/تتبعهلانتىا،السياسةتدديلالى

والاستغلألالبؤسيعانىهندوراسفيالشعبوسيبقىالبلاد،في

تنهضوحتىالتأثير.ضعيفةالتوريةالوطنيةالحركةدامتما

ادوراهاتلعبا@أضوكأيةااالحركة
1

جماهيردةقميمااأط@فصا1
1 لكادحين1

فىالسيداسةامسرحاعلىهمارادواا/انيلعب؟اشا/لأستعماعملاءسيبقى
السياسىالعمليحتكرالذىهوالليبرالىفالحزبالمذكورالبلد
اواحزبامتطرف،يمينىحزاب)وهدوالوطنىالحزبااواهناكايا،احا

الحزبوهناكايضا،صىوهوالوطنية،الاصلاحيةالحركة

والحزبالتقدمى.الشعبىوالحزبالى،الليبرالارثوذكسىالجمهورى
هإننبا

ةالنقابباألجركمةاويقوادالعمناالانبيميعملسرىحزبعى

ىالمركزالاتحادعلىيسيطرالحاكمالحزبلانمباشرغيرباسلوب

أحرء.اانعمالتلنقابا/
ذأتيق@وث@نا،ا.بتىلآالسريىااباتألنق@اااواوبرانشبااشحزباانا

افىجداضعيفتأثير
سنتوحمدجبهةاهنالىانيوارغمضاع.ا.لااواا

مختلفةونقابيةسيماسيةمنظماتتضمللحكم،المعارضةالمنظمات

ةشتصرالماتزاالاتهاونضاودةاص@أستأازاامااليتهمااوفعلانفرذهاانالا

..(1السدلمى1)الاسلدوباعلى

طاه



وانالثافية!(العالميةالحربمخلفاتمنمقاتلةطائراتبضع

2غضونفىرجلالفستينتعبئةعلىالقدرةلديها ساعة،(41

النظامى.لجيشهاالمحدودةالفاعليةعنتعوضافضلياتوهى
المايخااكاديمياتمناتخرصعسكريينبوجودتتفاخروكانت

العسكريينهؤلاءانتعلناندونوتشيلى،وانكلتراالغربية
رجلالفستينتعبئةان.كمابيروقراطية.اداريةوظافيثممغلون
أستحالةالىاغمافةالتدريب،منطويلوقتالىتحماج-كانت

وغيرها..والاعتدةبالننملاحتجهيزهم
عثصرةاستمرتوالتىالطرفين،بينانحربية1انعملي@اتالن

الستراتيجية1ان@عمدامأوانخفماضع@لىبرهنتايام،
"

وانتكتيك
وقدالدفاع،واةالهجومفىسواءهنداى@راس،لدلىنحربيينا.

قبلمنرحوصرتشنيعةباندحاراتالهندوراسيةالقواتاصيبت
منماكبيرةاعدادوابيدتالمساع@داتعنهماوقطعمتدواريين)اسحلفا@ا

راضىا،السلفادورقواتاحتلتاناانحربانتدائجمنوكماان

الدولتين،اسيادتدخلانبعدالامنهاتنسحبلمهندوراسية
كان.ميرلاا

9الفئةبرزت؟

وكأنهاشعبهاامامهندورامىفىئحاكمة1

مماالشعب،ابناءمصالحعندفاعهاوبسبباجنبىلاعتداءضحية

يةعنصربدوافعومساندتهاحوالماشعبيةاوساووالتفاففيزاد

لأمبرياامرقف
ا

همادئاالحرب،هذهفىان.الأميرك@ا

تهديمد@ملحتصم.مرا/،فىليسانم@طمئنينك@انوافقدانيا،أبالاا
بيناشوضعلتهدثةبعدفيمابموماسيةافالضغوطاواسصتعملرا

العسكري@ةالقوةاستخمدمتنههاا@صينفىالمتخاصمين.،انطرفين
ضعبةثورةفيهاتفجرتعندماالدومنيكان،قبيلمناقطارضد

فيها!قائمأكانالذىالعميلالنقامعلىاتت

ائفواكهبشركةتتمثلهنلمراراسفىميركيةالإ،اشحالمصدا/ان
ية.الاقتصإ*اليلادمرافقاهموتحتكرعلىوتث@رفتديرالتىالمتحدة

@

دةبالشرأغلبل!يرتبطعيركىا@الأفثلاثةءنلثز.ااسهندوشفىث

للسنفادورليسمحواكانواماالأميركأنفانولذلكالمذكورة

أواسهندوشيحتلواانايضا(سيطرتهمتحتواقعبلد)وهي

.،



الحجم،والمتوسطةالصغيرةالسلفادورييناراضىكلفاستولت
وتدخلتالاحتجاجاتوتعالتكبار.ملاكينهؤلاءبينيكنلماذ

علالجيوشوحشدتهنصرراسفىمواطنيهاعنمدافعةالسلفادور

الطرفين.بينالدمويةالاصطداماتووقعتالحدود
الىالمهاجريناراضىسلبفىتلضهنلوراسحكومةان

8الفقرالفلاحيناثارةعنتتورعولمالوحشية،الاساليبجميع 1

قلوبفىالرعببعثتارهابية@ماباتونظمتالمهاجرين،ضد

بعدبلادهم،الىوالعودةالجماعيةالهجرةالىودفعتهمالسلفادوريين

واحرتتممتلكاتهمقتوسيسكنونهاكانواالتىالدوردمرتان

لمرجعيةالانقلابيةهندوراسحكومةوحققتلهم.تعودكثيرةدور
هذهعلىالشعبابناءانتباهتركيزهىالعمليةهذهمنثانياهدفا

اعزواشغانهمالحدود،علىالاصطداماتقياموعلىالمشكلة

للاستعمار.وعمالتهالقائمالحكمنوع

الحكومةاجراءاتهندوراسفىالاحتكاريةالثصركةوساندت

دفعتوحملتها.فيالمطلوبةبالاموالوامدتهاالمشاحنةهذهفي

مكسيكومدينةالىذهبواالذينمتفرجلافالخمسةأاجورحتى

منوكانالسلفادور،وفريقفريقهمبينالقدمكرةمباراةليشاهدوا

الهندوارسيينبينوالتعصبالعداءشعوريتصاعدانالطبيعى

ا@االامروتطورالاقتتال..حدالىالقدنمساحهفىوالسلفادوريين
اجتهدتاالدولتينفكلتاالبلدين،جيوشبينواسعةاصطدامات

جيوشهما.بينالمسلحالاصطدامدرجةالىبينهماالاوضاعتصعيدفى

الىهندوراسمنوطردهمالسلفادورييناراضىلمصادرةيكنولم

سكانمنهايعانىالتىالمستعصيةالمشاكلتحلولمايجابى،تأثير

بحيثالسعةمنتكنلمالمهاجرينمنالمغتصبةفالاراضىهندوراس.

فىتعاسةالاكثرالجماهيرانالىبالاضافةالفلاحين،مشكلةتحل

مالىالثم@الساحلعلىيعملونالذينالزراعيونالعمالهمهندوراس
لثصركةالكولونيالىشبهالاستغلالثقلا-لتافهمعلىويحملون

وتوزيعمصادرةتعاستهممنتخففلاوالذينالمتحمقالفواكه
السلفادوريين.المهاجرينإراضى

السلفالوروبينبينهاالحربقيامقبلهنموراس،تباهتلقد

الشيقةفىالجويةقوتها)وكانتمتفوقةيةصقوةتمتلكبانها

2.



كالفضةالمستخرجةالمعادنبعضوهناكالاخشابوتصدروالسكر.

نك.والزوالرصاص

عسكرىانقلابطريقعنهندوراسفىالقائمالحكمجاءلقد
1فيءام 9 ابوتدرالذينمنواحدالوبيز(االانقلابمدبروكان.63

الدوائرقلقع@بناءتحركتالتىالاميركيةالمخابراتيدع@
ببعضقامالذى)مورالس(المنتخبالرئيسسياسةمنالامبريالية
عهد)علىالاميركيةالحكومةوقفتوقدالبلأد.فىالاصلاحات

أنواسترالس@حكومةمنعدائياموقف@اكيندى(جونرئيسها

المساعدات،لاعنهاوقطعتالانتخاباتفىفازتانمنذبها،تعترف

بعداماله@ا.تمنحهاالتقدم،اجلمنالتحالف"منظمةكانتالتى

افالاعترالىسارعتالمتحدةالولاياتفانالرجعى،الانقلاب

الحزبوحرمالبلاد،الىترد"المساعدات"وعادتالجديدةبالحكومة
نشاطاتايةمزاولةمنومنعمورالس(حزب)وهوالليبرالى

الاحتكاريةالثصركاتلرغباتكاملةبصورةالبلادوخضصتسياسية
ميرلاا

الفئاتبعضالدكتاتوريةالحكومةتكسباناجل

الزراعى،للاصلاحقانونبتطميقستقومانهااعلنتالشعبية،
انبحقيقةاصطدمتولكنهاالفقراء.علىالاراضىبموجبهتوزع

يكىولمالاميركية.والثصركالت.الكبارالاقطاعيينبينموزعةالاراضى
مصادرةمستحسنايكنلمكماهؤلاء،اراضىمصادرةممكنا

حكومةتجدولمللقرلى.العائدةالعامةالاراضىاوالبلدياتاراضى
رالسلفادومنالمهاجرينالااراضيهامصادرةيمكنهاجهةهندوراس

وغربشمالفىهكتارالف(370)حوالىيملكونكانواالذى
اراضىرةمصا@وراءمنهندوراسحكومةارادتولقدالبلاد.
بصفتهاالشعبيةبعضكسبفىهدفهاتحقيقالمذكورينا@اجرين
مدافعة

السلفادوريونفالمهاجرونالشعب.مصلحةعن
ويمتلكونالف،ثلاثمائةعلىضددهميزيدكان

فيعملايعتبروهصادوتهاالاراضى،منكبيرةمساحات
الفلاحينعلىالاراضىتلكوزعتاذاوخاصةالبلاد،ابناءمصلحة

المعدو

انسانىلامأساوىبشكلخطتهاهندوراسحكوهة

\.



د.الحنولصخلافاتشكلعلىالعامالرأىعلىطرحتالأحداث

اى(زامورتسمىنت)وكاالمذكورةالاحتكاراتمنواحدةنجزتاوحالما

تبخرتالمنطقةهذهاقطارفىالهيمنةوتحقيقالاخرياتابتلاع

نو@المجاورةالاقطاربيناخويةصافيةالعلاقاتوعادتالخلافات

الاحتكارواك@ملالوجود.منفمحتهاعليهامرتسحريةيدا

القطرين.ع@هيمنته

المجاورةافادورالس@اتقومعهندوراسجيوشتصادصتوعندما

سباقالىابالاسبارجاعالىالاستعماريةالصحافةسارعصلها،

وماوالسلفادورلهندوراستابعينفريقينبينجرلىالقدمبكرة

وقوعالىادىعنيفقومىوحماسمش@اعرمنالمذكورالسباقاثاره

الملعب،لمماحةفىالبلدينابناءمنالمتفرجينبيندموىاصطدام

الحدود!علىالجمهوريتينبينالقتالوقوعالىبالتالىادى

المستعمرينالاعيبكانوالرئيسالاساسالسببولكن

اولالواقعفىهذه،تكنولمالبلدين.بفالاحتكماريةالثصركات.؟

مواقفالىالبلدهذاالامبرياليةالثصركاتجرتنوعهامنحادثة

اكه0الفوشركةاخذتعندماالعثصرين،القرنبدايةففيمشابهة.

ىالاخرالاحتكاراتوبينبينهاالتنافسكادوالامتداد،سعبالتوالمتحدة

إقضيةاوطرحتوهندوراس،غواتيمالابينالحرباشعالالىيؤدد
سويتانماولكنالدولتين.بينالحدودعلىخلافاتوكانهاآنئذ

")الحادةالخلافاتزالتحتىالمتنافسة،الثصركاتبينالخلافات

بينصافيةاخويةالعلاقماتوعادتالعصبية"التوترات"وتبخرت

قائفاكانماكلفازالتمرتسحريةيداوكأنالمتجاورينالقطرين

الحدود،!)بتعديلومطالباتالنظر،،وجه@اتفىاختلافلامن

الارض،وملاكىالبرجوازينمناوليغاركيةهندوراسوفى

البلادوتحكمالمجاورة.بالدولقورنمااذامتخلفالبلادواقتصاد

بالتحاروترتبطالمواشىوقطعانالكبيرةالمقاطعاتتملكعائلة(41)

الحفنةهذهتملكهماويبلغالمتحدة.وبثصركةالرأسماليين

الصالحةالاراضىمجموعمن%38المذكورةوالشركةالعوائلمن

ملكيةاوغ@ابات،عنفعبارةالارضبقيةاماالقطر.فىللزراعة
بلدية.اوعامة

القطروالبن؟الفوكهوبعضالموزهوالرئيسهندوراسانتاج

@..



تمثلالمتىالسياسيةاامتلةا@الحزب)وهمافمظينالمحااان
إلقرنامنالسبعيناتحتىاصار.5هنداحكمواوالأقطاعيين(الملاكين
ارةالصفمكانوتبوأتبمنيسةا"@سيطرتعهدهموعلىعثصر.التاسع

جىالرافحيوتأييدانفلاحينواستغلالضغلاشالملكيةحقلني

استفاصأيمينيه(سطيةثقرى)وهمالليبرالعيينانالااللقائم.
1فيةاالمح@تسلم محنوللبلادجديددستوروآقر.876

منالثمانيناتفيجديدمنةالس@فاغتصبواعادواالمحافظين

لمذكوو.ا.انقرن

رن@ب@دأية!منذالبلادتغزاوالاميركيةا"الرساميلبدأتاو.
5الغثصرلنا

1

0

هئدرراصىقتصادا.علىإلاميركضةاالث@ربهاتسيطرت
ةرالثولاخنادالعممسكريةقواته@اسلتاشةالمتحداياتالوا،اندكأجةالى

1فىهناكنشبتا المناهضةواخركاتافتمردات1انالا01@2

الاولى.العالميةالحرببعداستمرتالرجعىوالحكمللاستعمار
1يلحىدكتاتو@رالرئماسةا"فىنصبواالممبمتعمرريئف@اينولذا،

0

انديئو،

منالآلأفسجىفقتل؟الارهابيفلصرةالثوشقواهالشعب؟سلطءلى

3منحكم@داموقدالمناضلين. 4حتى1@3 علىخلالهاقضى@\،9
نقامه.ضدانفجرتثوراتعدة

5وفي ادستورفاعلن6ليبرالىرئيسالانتخأباتفيفاز1@7

فىالمحافظونبهبءالذىالدستورمحلليحلللبلاد،جديدا
طعسكرىانقلابفىاسقطانهالا93610

م
بضعةقبل963،1

وعطلالانتخاباتوالغيتالبلاد،فىجديدةانتخاباتاجراءمنايام
فاشيا.ارهابيانظاماالعسكريونواقامالدستور

ىالاخرالاحتكاريةوالثصركاتالمتحدة،الفواكهشركةوبقيت

سيئةالثصركةهذهلطختوقدكله،البلاداقتصادعلىتسيطر

السنين.عثصراتطيلةكلهاوائقارةهندوراستاريخبالسوأدالصيت
النزاعاتجميعوورا،البلاداصابختالتىالكوارثجميعوراءوك@انت

وخاصةالوسطى،امير-لادولمنجاراتهاوبينبينهاحدتتالتى

الثصر-لةاخذتعندماالعثصرين،القرنبدايةففىالسلفادور.

يةالاحتكارالمجموعاتبينالتنافسكادوالامتداد،بالتوسعالمذكورة

الىيؤدىالوسطى،اميركاانبلفعلىالسيطرةاجلمنالمتسابقة

سلسلةبسببوهندورابرغواتيمالابينالحربناراشمعال



هنلوراس@ريةجمص

سيفالبا.تيجوصمة:اول
1ر.88الماحة: 1 مربعا.مميلومترا2

5رن:...الس@ 0 0

فسمة.2ر

واللرةوالسكروالقطنوالبنالموزينتجزراعيبلد.

يةالاحتكارالثركاتولكم،المعالنمنالكنيرفيهالمواشي،وتربية
لزنك.9ووالرصاصا@فضةسوىقستثصلا

%66 لى%7ر7الزراعة،فييعملونالسكانمن0
8،%.سوىالسكانمنيعمللاالمناجم.في%3المناعة،

ا"والبعرغواتيمالاث@مالا@اف.
ونمرباديبي،

الاطلسي،والمعي@نيكاراغواجنوباوالسلفالورءلأغواتيط
ال@البعروشرقا

ريبي.
عيو)الاعماق(الاسبانيةباللغةتعنيهندوراس.

المتعرجةالطويلةوالوديانسواحلهافر@العميفةالمياهالىتثسير
اراضيها.اكنرعلىتمتدالتىالعميقة

1فيسواحلهاالىكولوهبوسنزل. 5 0 استعماروبدا3

لعمو،5الهنودقاتلوقدالحين.ذلكمنذلهندوراساسبانيا
ة.ضراوبكلالاجنبيالغزوالأصليين،البلادسكان

فى@يركااخرىاقطاداربعةمحهنلرراسضمت.
9فيلاغوأتيطولأيةالىالوسطى 539.

1في. 5 7 لوقتفىلك،2والفضة.فيهااممتشفت0
عاصمهبعدفي@اواصبحتمهمامركزاسيفالباتيجواصبعت

القراصنة.هجماتالىسواحلهاوتعرفتالبلاد.
1لي5 8 3 اعلنت3؟83وفىامسيك،استقلت1

امسيهمنجزءهواصبعتاستقلالهاالاخردروالافطعندوراس
اميركافىفيدراليااتحادالتكونالمكشكعناشقلتعاموبعد
4 التاسعالقرنثىالثلاثيناتاواخرفيالاتعأدوتحطمصطى.1

عنموراساستصاعلنوقدبلدانه.استقلالواعلنعث@ر.
9ي 8،8.
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هئدوواكا@و@يما



 



جدفوذلكرفضت@واتيمالاحكومةانالاسياسيا..معتقلاوعثرين

اعتقدتقدالحكومةكهانتوربماايام..بضعةبعدمقتولاالسفير

حجةفتجديقتلان.ارادتربمااوالسفيريقتلوالنالثواران

هاء..الفمنجديدبحرفىالبلادواغراقالابادةحملةلتصعيد

سلسلةعنعبارةغواتيمالاتاريخان
والعنف..الثوراتمن

بحكماطاحالذىالاستعممارىالهجوممنذاطلا.قاتهذألمالبلادوفذه
بينهم)،الاحرارالضبا@بعضقادها.ثوريةمحاولةانأربنز..

ذلكاثروعلىفشلت،حاليا(،التحريرجيشقائدسوزايون

الحكومية.والمراكزالمؤسساتبمهاجمةبدأتمسلحةقواتتشكلت

1ونيسماناذاروفى جماهيريةانتفاضةشبهالبلادفىقامت962
1عانموفيدمويةقمعبموجةالسلطاتوانجهتها القطرفيظهرت963
تصمدانتستطعلمانهاغيمرالريففيانصارحركة

كلاءووالاميركانالاخصائيينيدعلىالمدربةالخاصةالقواتامامطويلا

المركزية..المخابرات

فيوهمالثورةقادةمن(28)واعدماعتقل9661شباوووفي
أبوفىالعاصة..دوراحدىفىعقدقدكانموسعاجتماع

1عاموفىالثصرطةرئيسالثواراعدم1@67 الملحقيناعدموأ968

1اواخروفىالامير-لى،والسفيرالاميركيينالعسكرييني نسف969

الفواكهلثصر@لةالمزارعواحرقتالاميركيةالبتروليةالمنثشاتالثوار
1فىواعدمالمتحدة. 97

0

اختطف0والفاشيةالمنظماتاحدىرئيس

السفيراختطفثمالاميركيةالسفارةموظفيواحدالخارجيةوزير
الالما

الرجعيونالممجرمونوسينالغواتيمالافىستنتصرالعدالة

يستحقونهماالشعبرأسفوقوالدمالارهابسيفيرفعونالذين

الشعوبانعلىقاطعدليلح@الياالعالمفىيجرىماوانعقابمن
دتعوانيمكنلاالتاريغساعةانللاضطهاد..تستكينانيمكنلا

اتيمالاشاديمعلىتسكبالتىالمناضليندماءوستنبتالوراءالى

جبعا،..الانسدانيةوستحررالشعب..وسيتحررأخرينثوارا

4



ونمأظهرجيش-لبيرمنيتجزألاجزءغواتيمالافىالثواران

وفىالجب@الفىفبهاهوادةلاحره،يشنونوهماللاتينية،اميركافى

زتتجاولافترةفىشخصألافسبعةيقتلالذىفالنظامالمددت.

9)تموزاشهروتسعةالسنة انيمكنلا(\@68اذار-661

يه.والثورةلسلاحا.بلغهالايجابه
ارهابفىتعيثىغواتيمالاان

ولقدوالسفاحين..القتلةتخمعيمينيةبمضانجماتاداتهرجعى

يومكلصتاحفييرواالناس؟انتبود
القتلىجثثمنعددا

الوحثمى.الذىالتعذيبعلاماتمعالمهموشوهتالرصاصاتمزقتهم

السجن.فيالإضبخاصمنألافوهناكيقتلوا.انقبللهتعرضوا

7الثانىتثصرينومنذ@1 الفلاحيناغتيناليجرىالانوحتى1@0

غواتيمالابينالحدودمنالقريبةالمناطقفىيومكلعثصرةبمعدل

الذينوحدهمهمالثورةمعوالمتعاطفونالمناضلون

والابادةالارهابيةالحملةلهذهيتعرضون

"

الحكومية.القواتجانبمن
اروالثوبالثورةلهمعلاقةلاالذينالاشخاصمنكبيرةاعداداان

الكونغرسفاعضاءالمصير.نفسيلقون
@

ومنالاغنياءمنعادةهمالذين

بدرتمااذاوالتعذيبللقتلهعرضوننفسها،الحاكمةالطبقةابناء

الاجرأمية.اعمالهاعلىاحتجاجالىاوللحكومةمبارضةمنهم

علالردسياسةالثوارينتهجالاسودالارهابهذاومقابل

اختطافاوحكوميةمؤسسةالىبضربةالإجراميةالاعمالمنعملكل

الحكومةيجبرونوهمالتعذيب.علىيثصرفونوالذينالقتلةالمجرمين

رفاقهممنعدداحسباطلاقالدبلوماسيينالمختطفيناستبدالعلى
يدعلىامالاعد.مصيرهمفانالشعبواعداء.القتلةاماالمعتقلين.

1اذارفىالتحريرجيشمنهناضنوقاختطفولقفالثوار. 9 69

المعتقلينمنعدداحساطلاقفىونجحواالاميركىالعمالىالملحق
احدفىقتلفقدغوردونالاميركىالسفيرامااعادته.مقابل

قتلكماللمختطفينومقاومتهاختطافهمحاولةعندالعاصمةشوارع
1عامشبارووفىالسبب...ئنفساميركانعسكريانملحقان 9 69

زعما@احدمقابلاحهساطلبئثمالغواتيمالىالخارجيةوزيراعتقل

@انمنالاولوفىالسلظة.قبكمناعتقلقدكانالذىالثورة
1 9 7 ضسةمقابلهوطلبواالغربيةالمانياسفيرالثواراختطف0
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اقرأكنتالجدرانوعلىهنا..شىءكلعلىيسيطرالخوفان"
ثمنالعملالىفيهايدعونالمناضلونكتبهاالتىوالشعاراتاللافتات

سمعتوالهدوءالسكونغمرةوفىالدكتاتورى..الحكماسقاطاجل

للسمنما..قريبةدارمنتنبعثربماانهاوظننمتطلقاتاصوات

وكانو!البوليس..قتلهمخاصقاشهخمشةانكشفالمصباحولكن
لا.الفمرمنوالعتنرينلثالثةوأ.عثصرالتاسعةبينالشباب،من

البائسةالاوضاعرأتلانهابالثوارفيركميتنميلارتبطت.لقد

انوايقنتادركتلانهاالغواتيمالى@تالشعبيعيشه@االتىالشقية

المسلح.الكفاحطريقعنالاالدموىالحكممنللتخلصطريقلا
بعاران"مايلى:الاصدقاءبعضالىرسائلهااحدلىفىجاءولقد

زلتمااننىالسيا@ى.تفكيرىاغيرتجعلنىلمالعملمنسنوات

اتلاتينيةأميركافىالوحيدالتورىالطريقهىالغوارحربباناؤمن

هذهفىاساهمانفىمضىوقتاىمناكثرالانلارغبواننى

فىالواقععلىجيدبشكلمطلعةاصبحتانبعدأننى-الحرب.
التحريرجب@ضفىبالمناضلبتمصيرىأربطاناريدغواتيمالا-

هناككانتواذاالدائم.هدفىهوهذاانمنهم.واحدةواصبح

ينيطواانارتجوفاننىبه،يقومونبماتامبثصكلقيامىتعيقنواقص

انسيثصرفنى.ذلكوانالعجزهذاعنتعوضنىاخرئواجباتبى

اننىالمستوىءنفسفىهىالتعليمفىورغبتىقويةارادتى

اناريد+اننىفيها.نفسىاجدجبهةايةوعلىاكونحيثماسأقاتل

ه.،الثورةظنحسنعندناس

غول:اخرلىرسالةفىوكتبت

خيالاتأورومان@ىبدافعليسعملىانلكماوضحاناود"

مراتوساعرفهالخوفمعنىاعرفاننىاحلامى.تراودبطولية

قدباننىالثقةهوالانبالمسعادةاشعريجعلنىالذلىولكناخرى.

"مكافى..وجدت

لئلاالعدوبيدتقعلاانقررتفيركميشيلفانوهكذا،

أءانزاالىيؤديقدمامنهاالبربريةالتعذيباساليبتستخلص

الاصدقاءبعضبانتظارشقتهافيكانتوحينبالثائرين..ضرر

اقرارونفذتالباب..يطرقالبوليساخذالغذاء.الىالمدعوين

نفسها.فقتل@تبعيد..زمنمنذاتخذتهقدكانتربما

@4



اتالصضدعديدةمعاركورفاقهخاضانبعد@\،66عامفىمقتله

بمعسكراشبه9671و1@66اعوامفىغواتيمالاكانت

اوابادوالمحتلةاوربافىالنازيوناقامهاالتىتلكقبيلمنللاب@ادة

ذىال@فالشعبوالمعتقلين.ىالاسمنالملايينتلوالملايينفيها

عامالمناضلينالاففيهقتلدموىانقلاببعدالانقلابيوناخضعه
5 1عامفىجديدمنالثورةاعلن@4،1 العسكريةالزمرةوارادت966

السابق.فىفعلتالدم-لمامنحمامفىالثورةتغرقانالحاكمة

مستشاريها،"ارسالالىالاميركيةالمتحدةالولايماتسارعتولمد

الحكوميةاتالقووطوقتالكثيرة،والمعداتبالاسلحهالحكومةوزودت

تضعالتىالمراسيموشرعتالمناضلينابادةتنوىوهىالثورةمناطق

والجلاد..القاضىمنهمفتجعلالبوليسرجالبيدالقوانينكل

اسعةوالمناطقلخاالفلاحينضدنظمتالتىالمذبحةكانتولقد

جثثتلتقطكانتشبابههملانالصيدعنكفواالصياديناندرجةالى

ابناءضمتالتىالقتلةعصاباتانالاسماك..منبدلاالقتلى

الع@ولةفىالمسؤولينوكباروالعسكريينوالبرجوازيينالاقطاعيين

وخدمهمالامبرياليينبرضىحظىبشكلبمهماتهاقامتوالبوليس،

المحليين.الحكام

بعضلغواتيمالالهازيارةاولفىفيرك()ميشيلوك@تبت

ول:@1@67عاماواسطفيوذلكمذكراتهادفترفيالملاحظات
فىحلويات،علبةيرقبوناطنالااشاهدحياتىفىمرةلاول"

للحصولشديدةرغبةفيهاتلمعملهوفةبعيونالمخازن،احدىشباك

الصغيرةالاصواتواسمعظاهر.ويأسوقنوطالحلويات،على

قدفلوسبضعةمستجديةالابتهال،يشبهمافىترتفع
توصلهم

عليهمالمحرمةالحلوىفيذوقونالجميلالحلمالى
0 بائسوناطفال5

مووجو@واذرعهماقدامهمتعلوحفاةممزقة،مهلهلةثيابفى

بمتسوليننظرىيصطدمالشارعاعبروحينوالاوس@اخ-.القذارات
المارة..،الىايديهميمدونوهمافترشوهااوالارضاقتعدوا

هننخخلوكانتالشوارعانكيففتصفالمذكراتوتمضى

يسرعونكانوالسينماروادوانالمغيببعدلى.9الاالساعاتمنذالمارة

ارطاء..بدونبيوتهمالىويتجهونهنهاخروجهمحالطريقهمفى
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1عامأيلولمنالثامنوفى 97 0

البوليسرجالسمع
الشقق،احدىبابتشطيميحاولونكانواالذينوالاستخبارات

ودخلالباب،وتحطمثقيلان..وصمتسكونبعدهسادنارياطلقا
اليجموغواتيمالافىوالعمالةالارهابحكمعنالمدافعونالمهاجمون

الفرنسيةللمناضلةتعودالجثةوكانتدمائها..فىغارقةفريستهم
فىوالمشاركةالتقدميةالسينمائيةوالمنتجةالكماتبةفيرك()ميشيل
يرالتحرجبهةدعمفىوالمساهمةغواتيمالافىالتحريرجيشنشاطات

هناك.الشورةايامالجزائرية

1عامفىغواتيمالازارتقد)فيرك(و-لانت واتصلت967

الدكتاتورىالنظمامضدالمسلحالكفاحتخوضالثوريةبالحركة

1ايارفىثانيةلتعودوجيزةفترةبعدالبلادغادرتثمالعميل 968

ايلولفىحياتهاولتنهىالغواتيماليينالثوارمعبنشاوروتسهم
7 الىتسىءقدمعلوطاتايةع@الارهاباجهزةلحصولمنعا1@0

الىتهدفشعبيةحربا1@66عاممنذيخوضونالذينالمناضلين

1عاماضيعالذىالتقدمىالنظامعودة 9 5 وعدمالترددبسبب4

الردةقوىمنموقفهافى)اربنز(حكومةبهمااتسمتاللذينالحزم

الغزولمجابهةوتسليحهالشعبتعبئةفىوالتباطوءالداخلفى

المركزية.المخابراتوكالةدبرتهالذىالخمارجى
كانونفىهافانافىالمنعقدالثلاثالقاراتشعوبمؤتمران

1آ6عام 9
أوغسطولويساالرائدالثورىالقائدصوتسمع

كفى!"قائلاالغواتممالىالشعبارادةيعلنوهوليما(ترلكوس
حدانضعابئقررترالقدمنزع..الصبرقوسفىهن@اكيعدفلم

الحربانكبرى..تضحياتشعبنافيهايقدمالتىالصامتةللحرب
يعنىذلكباننصركانناورغمبدأت.قدالشعب،حربالثورية،

فيهاالمضىعلىفصممونفانناطويلة،لفترةوالدماروالموتألالام

الشعبخداعع@نقدرلانحنبيده.سلطتهالشعبيتسلمحتى
ثمنايتطلبالشكبانتصنارانالحقيقة..هذهيخصفيما

"غاليا..

ضربدائبمريرشاقبكفاحالبدءاشارةبالفعلتلكو-لانت

والفداء،والبطولةالشحاعةفىالامثلةاروعغواتيمالامناضلوفيه

بسببالرائعةالملحمةهذهليواكبيعش@ليما(االقائدانمع
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الشعب.السياسيةالقوىبيدووضعتهاالعسكريةالدكتاتورية

الاجنبية.السيطرةمنموقفهفىياشجتيكنلمالحكمانرغم

1عامانتخاباتوفى. 9 5 الديمقراطيةالجبهةمرشحفاز1

اعىالزشللاصلاحجذريافانونااقرالذىكوزمات(اكأبنز)جاكوبو

كانتالتىالمتحدةالفواكهمثركةوممتلكاتالاقطاعييناراضىواممم

1عاممنذاجلادااضىاشاجردعلىنسيحر 87 0

الكيلوآلافوتمتلك

سعةوتبلغاللاتينية،اميركااقطارفىالحديدالسككمنمترات

خدمتهاوفيهكتاش،مليونونصفمليوتمناكتربحوزتهاالتىاضىالاش

منتجاتها.لنقلالمعدةالزوارقمئات

لانقلابوالتهيئةبعملائهاا/لأتصالالىالمتحدةلاياتا(سوسارعت

اللاتينيةاميركالدولاجتماعانظمتاربنز.:حكومةضدعسكرى

اتجاصهابدعوىلغواتيمالاصأدموقفاتخاذعلىقيهاجبرتهم

جانبمنغواتيمالاضدالتحرشاتوبدأتاحشيوعيه.نحو

الطرفين.بينالعلاقاتوقطعتوهندوارسالسلفادوش

2وفى 1اتحزد7 9 5 ظهعومبعدارنبزحكمسقلى4
ربر

اسداخل.افيالردةقوىبمساعدةولاميركيةا.الطائراتوتساندهتؤيده

الاهيركيةالمتحلةإلولاياتجيةخاشوزيرواحذصرحاسبرعوبعد
ال@تلفزيونشاضةعلىممنلأس(أ"إافوسترجرتأ@انذا)وكان
الغواتيمالىالشعبايدىالىغرإتيمالامستقبلالانكادلقد5قائلا:

كانالشىالمتحدىالفواكهعشركةمصاسحانيعنىكاننفسه،!:

حم@،ا@،شقيق*مديرها
مضمونة..أصبحتقد

1حزممرانمنذألىيحين-ا@ذمحكمنذ. 9 54-
ديسوالانوحتى

المناضلونويتساقلىاسيس،اعجواالأكأهابين:ا"وعصاباتسفنلةاحكم

الاكايالالىائشعبأبنماءويتعرضالملن،"أطائجبافىيرم،كل

سوالسرقة
فيالثسماليةالأميركيةاالنصركاتوتمضيلأستغلال.ا.

الارباحمكتنزةوشعبها،احبلادثرواتمستغلةبهدوء،يقها
)ر.باستراحتزايدةاسثاحشة

وأعيمىمب@ا@ثرةلانقلابا@بعدكأاعىاشا"لأصلاحأعمد

ضما@رسنعالاميركية،يةلأحتكاشا"استنركاتالىاحؤممةاضىشا@\،

الوطنيينمنالالوفواعدمالنقاباتواغلقتالسياسيةالاحزات

غيرهم.الأ@وتعث@راتوسجن
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اليهااهتدالتىاللاتينيةاميركابلداناولمنغواتيمالا

يمدالاحتكارىالاخطبوطمضىومنهاالاميركىالامبريالىالنفوذ

يةالبرجوازوتقدمالاخرى.اللاتينيةاميركابلدانالىاذرعه

للامبرياليين،والطاعةالخضوعاياتكلالمحليةوالاقطاعية
عمليةوفيالشعبعلىالواقعالاستغلالعمليةفيبدورهاوتشارك

البلاد.لثرواتالنهب

1فىشهدتالبلادهذهان 87 الحكممنةصغيرفترة1
وصودرتالاقطاعيةالطبقاتسلطةفياحددتالليبرالى،الاصلاحى

وحسنتفيها،الارضملاكىاكبرتعتبرالتىالكنيسةممتلكات

للبلاد،ليبرالىدستوروسنالحديدالسككومدتالطرق

هذهولكنالبلاد.ثرواتاستغلالعلىالمحليةالرساميلوشجعت

الجماهيرظلتفقدالمعاسيةوحياتهالثسعبوضعتحسنلمالحال
السيماسيةالفئاتوبقيتوالاملاقإلفقرمنحالهاعلىالكادحة

الجماهير.اهدافيحققنظاماجلمنتناضلالشعبية

ادوريونالكومبرأسماليونواشؤالملاكونالإقطاعيونوضعماعاتوص
ياردكتاتوحكمايد،جفمنالبلاد،علىوفرضواالاصلاحيةللفترةحدا

والنار.بالحديدالمستعمرينارادةينفذ

احربااعقابفيالاما،حدالىالصعداء،الشعبيتنفسولم

الرئيسطرد)طيةالديمقرانحركةاستطاعتعندماالثانية،العالمية

الشدةوالقسرنظاملمالىواخضبهبما@فساداالبلادفىعاثالذىاوبيكو

1عامانتخاباتففىرهيبة.بصورة 9 4 واقرتجديدرئيسنصب5،0

والعماليةالطلابيةالافتفاضةاثرع@تقدميادستورازمنهفىالبلاد

الاستعماريةلرجعيةةالمؤمرةوقمعلمجا،هةتفجرتالتىوالعسكرية

فىالتقدمىالمرشعفوزدونللحينولةالاحتكارتعملاءدبرهاالتى
و@7بات.نتخاالا

يت

ة.الضرهذهفىوالازدهارالتقدممننوعاالبلادوشهدت

عددوازدادالاجتماعيةالخدماتسعتوشالعصالراصوارتفعت

العلناو،السياسيةالاحزابوظهرتالتعليموانتثصرالمدارس

الجامعةوفصلتالمختلفةالمهنيةوالمنظماتالعماليةالنقاباتونظمت

تدافعوطنيةلرقابةالاجنبيةالثصركاتواخضعتالامناجهزةسلطةعن

يدمنالسلطةالحكومةهذهنقلتوبذلكالبلاد.صملحةعن

*3



غواتيملاجمهورية

لأ.تيماغوهصت:ولا

ر889المساحة:
0 مربط.كيلومترا89

نسمة.ملايين5السكان:

مناحتلهايلاسبان
ط
1؟..83حتى152@م

3؟-83عامبينالمكسيكيةايامبراكلوريةمنجزءااصبحت

1 8 منالوسطيلاميركاليالفيدرا،الاتحادبلدانمنوبلدا23

1@االم@7لأ8@3 8؟.@ا7عاممندمستقلةريةوجمص8

الراسمالتيدي"الالاس@قلالبعدالسلطةانتقلت

نالأمير،المستعمرينالىاستنددحعاتوريامانظفاقاموأوالاقطاعيين

الفواكهثر،وسيطرتالاميركيةالرساميلوتغلغلتئه.بظفي
الح@ومةعلنفوذعارستطوبداتالبلاداراضاجودعلالمتعدة

والفرجية.الداخليةللسياساتالموجههياصبعتحتى

3



اتايمالاغو@@رية



التقليديةالعداوةفخلقتوالرأسماليينالاقطاعجانبالىوقفت
منمتزايدةاعدادااندرجةالىتطورتالثوريةالحركةوبينبينها

الاوضاعويهاجمونالقائمالحكمالىالنقديوجهوناخذواالدينرجال
الشعب..ي@يشهداالتىالمزرية

الىالموجهةالهاتفيةالرسالةقالتوكماتتو@ع،الثورةان

المكسيكيين:المليونيريناحداختطافعقبالمكسيكيةالصحفاحدى
فقط،البدايةهىوهذهالثورلى،انعملحركةفىعضواننى@

..."النصرحتىالقتالسنواصل

،6



المترديةالاقتصاديةالاوض@اعثقليعأنىزالماالمكسيكىالشعبفنان
والتيالبلاد،فيالثوريةالقوىضدالموجهةالقمعيةوالسياسات

فىالسلطةجانبالىتففمزيفةيساريةفئاتبانحالياتتميز
فىوقعتالتىالدهويةوالمجازرالاحداثانالقمعية..اجراءاتها

1عام 9 فىجديداطريقاانتهاجهااعلانالىالثوريةالقوىدفع@ت68
علىالسلمىالنضالمنالطويلةالسنواتبرهنتانبعدالنضال

لقدالطريق.تلكعقب@
سيسيرونانهمالمكسيكيون*المناضلونصرح

ا"ئيغوركالاوالاخرلىاللاتينيةاميريهااقطارفيالئوارطريقعلى
الرجعيةعلىيردالذىالمسلحالكفاحطريقوغيرها..والبرازيل
يعرفونها.التىاللغةبنفسوالاستعمار

قامتالثورية،المواطنينجمعيةسميتثوريةمنظمةوتشكلت

غراندى(،)كوستاومنطقة)غويريرو(جبالفىعسكريةبعمليات
واراضيهمممتلكاتهمووزعتللملاكينالعائدةالمقاطعاتواحتلت

الاشخاصبعضاختطفتكماالاجنبية،المؤسساتوهاجمتعلىالفلاحين

هالامبرياليينمةخففىبنشاطهمالمعروفوناحملاءواللشعبالمعإدين

الحدودخارجالىسياسيينسجناءاخراجمقابلاحهمستطلقوكانت

فاسكيز)جيفاروالثورةقائدقتلوقدكبيرة.ماليةفديةمقابلاو

1شباووفىوقعتمعركةفىالبوليسيدعلىروخاس( 9 72.

التىالاعمالمنعديداللشعبقدمتاليسارية،"الحكومةان
الحقيقية.الثوريةللاتجاهاتالمعاديةالمزيفةاليساريةالقوىتباركها

فة
1حزيرانمنالعا@ثرى 9 7 قتلذاتها،مكسيكوالعاصةوفي1

مناضلاعث@رون
وجرح

قكلواصطدامفيوذلكالالوفوسجنالمئات

المكسيك.فىالقائمللنظامالقمعيةوالقواتالجامعيينالطلبةبين

اوضاعبتحسينتطالبسلميةبمظماهرةالطلبةقيامهوالسببوكان
الامن..اجهزةونفوذسيطرةعنواستقلالهاالجامعة

وتهزاختطته.الذىالطريقفىتمضىالثوريةالحركةانالا

الطريقفىالثوارويمضىالقائمالنظامواركاناسسالانفجارات

تصانودونالوراءالى@فضواانثونروخاسجيفاروبدأهاالتى

حدالىوصلالذىالفاشىالارهابمنالجديدةالمرحلةعضدهمفى

ساندتالتىالكاثوليكيةالكنيسةجسمفىبالثورةيبعثبدأانه

الكنيسةاناليوم.وحتىالاستعمارىالعهدمنذالحكم



بعضىووزعتالزراعىالحقلفىالاصلاحاتبعضاجريتوقد

يادكتوتوربقىللحكمالسائدالطابعانالاالفلاحين،علىالاراضى

اصبحتالتىالاجنبيةوالاحتكاراتالمالكةالطبقاتمصالحيحمى

باصلاحاتقامرئيسمنهن@اكيكنولمغالب.بشكقاميركية

الىجاءالذيسكارديتلازاروالجنرالغيرحقابلادهوخدمجدية

1عامانتخاباتفىالرئاسةكرصى 9 خلالكارديناسوزعوقد.34

4حتىدامتالتىحكمهفترة منأيكرمليون(45)حوالى1@0

العص@الونظمللفلاحين،دونممليون(80)حوالىاىالاراضى

ابرروكانالايام.معوتوسعاقوةازدادعمالىاتحادفىنقاباتهم

الاميركيةالاجنبيةالنفطلشركماتتأميمهوكارديناسبهقامما

وتبنىالمكسيك.فىالنفطحقولتستصلكانتالتىوالبريطانية

وحازمة.مستقلةخارجيةسياسةكارديناس

ازاحةالداخليهوالرجعيةالاميركيةالامبرياليةواستطماعت

4عامفىكارديناس المحافظين.حزبممتلمكانهالرئاسةوتولى1@0

التىالتىالمكاسبتدريجيايلغونومؤيديهالجديدالرئيسواخذ

جانبالىالمكسيكووقفتكارديناس.حكماتناءالشعبعليهاحصل

الثانية.العالميةالحربفىالمتحدةالولايات

مشابهةاوضاعفىالمكسيك.نعيشتزألمااليوم،وحتى

السنينعئنراتمنأتوصالتىلتلك
"

الحكمسمةهىفالدكت@اتورية

تطالبالتىوالفلاحيةوالعساليةالطلابيةالقوىنصيبأ@زاماوالقمع

الشعبمنهاحرمالتىالديمقراطيةربالحقوقالاوضاعبتحسين

قأدةويتعرضالمناضلينمنكتيرالسجونفيويقبعطويلا.زمنا

ال.الاغتبالىالتقدميةالحركات

كانونفىبالرئاسةفازالذلىالجديدانجمهوريةرئيسان
1عامافوسيب@ى1@لأوأ@07ا@ 9 عنفوزهيحققأناستطاع7،6

هي:اساسيةامورثلاثعلىركزبرنامجطرحطريق

القومى.للدخلالعادلالتوزيع-1
والثقافي.ا@زراكلالأكمملاحانجاز-3
سليم@.دوليةسياسةواتباعالعكوميةالإجهزةتطهيركأ-

البلادتشهدلمكبيرشعبىتأييدعلىالمذكورالرئيسوحاز
الحكم،الىمجيئهع@سنتينمرورورغمكارديناس.عهدثمنذممله

3@ا



الملاكيزكبارفانولذلكالاجنبية.السيطرةمنالبلادانقاذاجل

5والعسكربين

ضفمؤمرةدبرواالاميركىالاستعمارورائهممن

1فيالعسكريينالقادةاحدفقتلهماديرو 9 1 فيواعلن3
اجلادا

وانصارالثمئعبيةالقولىضدالدمحماماتاقامترهيبةدكتاتورية

السابق.الرئيس

جيئمىمنجزءافيلايقودالبلاد.فىالاهليةالحربوتفجرت

اجلىقادالذلىإففلاحالثائرزاباتا-ويقودالثورة،

اسمهاخرثائرويقودآخر،ثائراجيشايزرعها-لمنالارضجعل

1فىالدكتاتورىالحكمواسقطثالثا.جيشاكارانزا انبعد1@4

ذالنفوبسببوالمالبالسملاحتزويدهمنالمتحدةالولاياتامتنعت

التىالتورةوسعةعنفوبسبباقطابه،لدىالاقوىألبريطانى
الدكتاتوريةمقاومةموقفالىالواسعةالشعبيةالجماهيرجرت

ادرواشالتىالاميركية،العسكريةالحملةبهتوجوبالسلاح.

علوإلصمولمعينة@شروطلفرضالاهليةالحربفىالتدخل

الدكتاتوكأيةقواتجانبمنليسعنيفةبمقاومةجديدة،مكاسب

اضطرثايضأ.الثائرةالشعبيةالقواتجانبومنفيوحدها

ى،الدكتاتورالحكمسقط*وعندمابسرعة.الانسحابالىالاميركان

فابةشنجتخدصأ@اداشالذقياتزاكاشاجلادافيالرئاسةتسنم

حلفافيلاوعقدفاختلفافيلابأنتنوومحاسبة
واخدازاباتامع

1فىزاباتاقتلحتىكارانزاسلطةضدعصاباتحربيقودان 9 1 8

1فىفيلاانتهىكماالحكومية،القواتلهنصبتهكمينفى 9 2 0

اطلقهاالتىالوعودكلالاخيرذمىومدكارانزا.لسلطةوخضع

سيقومانهاعلنقدكاتالتىالاصلاحاتمناياينجزولمللشعب

اطماح19@فى.ضدهعسكرىانقلابحصلماوسرعانبها.

الاوليغاركيةالطبقةالىتنتمسبالتىالسياسيةالفئات

1حزباالمالكةالطبقةرنظمتالحكم.دستع@ 9 2 كلضم9

ابالحربودعتهمصالحهاعنليدافعالمذكورةاظبقةاقطاب

3فىالمكسيكيةالثورةحزبباسموابدلتهالثورى، شتعود1@8

4عاموذلكالثورلىالدستورىالحزباسمعليهفتطلق وقد.\@6

البلاد.ترأسواالذينممثليهطريقعنيحكمالحزببقى
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فعرمنكلباعداممرسوموصدرالارهابمنموجةالبلادفى

الغازية.الفرنسيةالقواتبوجهالسلاح

1عامفيالبلادعنالجلاءعلىالفرنسيونواجبر اءاز867

وحاجتهالها،بروسياوتهديدبفرنساتحيلىكانتالتىالمخاطر

وبسبباولانفسها،عنللاعجيوشهاالمط
الاهيركى،الضغط

ثانيا.الاميركيةالمتحدةالولاياتفيالاهليةالحربانتهتانبعد

ورفضعرشهعلىالفرنسيوننصبهالذيالامبراطوربقيوعندما

وجرىالعاصمةعلىتزحفاخذتمكسيكيةجيوشتكونتالتنازل،

اعتقاله
الارهابيةالحملةبسببواعدمالمحاكمةالىوقدمانصارهمع

حكمه.ابانشنهاالتى

المكسيكالىوالاميركية،منهاالبريطانيةالرساميل،ودخلت

الرساميلاكثروكانتالبلاد،اطراففيالحديدالسككوامتدت

علىيدهاالاميركيةالثصركاتوضعتحيثالمتحدةالولاياتمن

يختلفلاالبلادعلىالرؤساءوتعاقبالمعدنية.الثروةمصادرمختلف

ضعفاووبشدةالاجنبيةللمصالحخدمتهبمدىالاألاخرعناحدهم

العثصرينالقرنبدايةتحلولمالشعب.علىفرضهاالتيابدكتاتورية

الذينالاقطاعيينمنولحفنةالاجنبيةللرساميلالسيطرةكانتحتى

الفلاحينمن%95انحينفىالزراعية.اضىالارااغلبعلىاستولوا

الملاكينواالاقطاعيينمزارعفىيعملونو-لانواارض،بدون-لانوا

الذينالعمالحاليكنولمبخسة.روباصجداسيئةضروووفى

باقىوالفلاحينحا@لليفضلالاجنبيةالمؤسساتو،المناجمفىيشتنلون

الكادحة.الجماهير

1وفي 9 وايدتهماديروالليبراليقادهاتقدميةثورةقامت1،0

مادير:وتسلمفيلا()بانشوبقيادةالفلاحينجماهيرالثورةفي
1فىالسلطة الحركةعهدهغلىونشطتمفيدةباصلاحاتوقام.\@1

فىالمتحدةالولاياتاستثماراتانعلمن@اواذاوالفلاحية.الحمالية

نقدرانبامكانناف@ايندولار،مليون(793)أنذاككانتالمكسيك

ديمقراطىحكمقياممنالاميركانالملاييناصحاباصابالذىالقلق

يسمح
مضوالكفاحبحقوقهموالمطالبةبالنضالوالفلاحينللعمال
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هذهفرنسافىالموجودونالمنفيونوأستغلعامين.لمدةالديون

مبالغالمكسيكاقىضتقدانتكاالتىفرنسافحرضواالحالة
استيفاءبحجةالمكسيكالىعسكريةبقواتفبعثتالنقد،منكبيرة

الحكومةمعمفاوضاتفىالدخولفرنساورفضتديرنها.

وراءتختبىءاخرىاستعماريةاهدافاانعلىدلممماالمكسيكية،

فقدالحملةهذهفىوحدهمالفرنسيونيكنولمالمذكورة.ا@ملة

اقتطاعمنهأكلارادتنية،اسبا.واخرىبريطانيةجيوشرافقتهم
والاسبانيةالبريطانيةالقواتولكنالمكسيك..منتستطيعهما

اتالقوعكسعلىالداخل،الىتزحفولمالبلادمنانسحبت

منالمهاجرةالعناصرتشجعهازحفها،فىمضتالتىالفرنسية

ابالحربقوةالبلادعلىسيطرسهماستردادفىالطامعينالمحافظين

ءبنا،يعتقدون-نسيونالفروكاننسية.الفر

المحافظين-تقاريرعلى

كمحررين!وتستقبلهمبهمسترحبالمكسيكىالشعبجماهيران

المتحدةالرلاياتفىالاهليةالحربقيامفرنسااستغلتوقد

ةمراهدافعدةتحقيقفقررتوالجنوب،الشمالبينالاميركية.

الاهداف:وكانتواحع@ة.

المكسيكفىالكثيرةالمعدنيةالثروأتعلاليدوضع-9

فرنساهكانةارتماعوبالتالىوهمتلكاتهاالكئمسةضوقاعادة-2

المكسيك.فىو@يبتها
وازاحةالمكسيكفىالبقاءمنالشمالىالاميركىا@نفوذمنع-3

العربانفرنمممافكرتوقدالبلاد.منالاميركيةا@صالح
اميركاتطبيقدوقستعولالمتحدةالولاياتفىالاهلية

المعروف.مونرولمبدأ
الامراءاحدوتنصيبالمكسيكمنالجمهوريةالفاء-8

البلاد.علىمبرأطوراا.4@ابسبور

1عامحتىيقاتلونانفرنسيونوبقى المكسيكىالشمب863

ضدبلادهعنيدافعهببهبثصرماعكسعلىالذى-

وتضحية.واصرارواقدامشجاعةمنأوتيمابكلالاجنبيالغزو

1حزيرانفىالفرنسيونونجح مكسيكو،مدينةأحتلالفى863

ألىالشعبوتحولالمكسيكيةالجيوشتحطمتانبعدالعاصمة،

وبدأتالبلادعلىامبراطورهمالفرنسيونونصبالعصابات.قتال

،\



1عامالليبراليونواستطاع واحداونصبواالانتخاباتفىالنجاح833

نفسهواعلنعليهمانتفضماانسرعاولكنهمعهم،المتحالفينمن

تبهساسمقاطعةفىانهزمحتىرئيساوبقىالبلاد.علىدكتاتورا

وذلكالحرب،طريقوعنعنوةالمتحدةالولاياتاغتصبتهاالتى

عا/
م

1 83

منطقةالى.بمواطنيهاتبغثاخذتالاميركيةالمتحدةالولايات

منتستهدفوكانتلمكصميك،ا+حدودضمنكانتالتىتكساس

المكسيكعنبالاستقلاليطالبونفيهااميركانسكانايجادذلكوراء

تدحراناميركااستطاعتوقدالمتحدة.الولاياتالىوالانضمام

بعدفيمالتضماستقلالهاتكساسمقاطعةواعلنتالمكسيكيةالقوات

1عام)فى 8 الحربتنجحولمالاميركية.المتحدةائولاياتالى(45

1فىاخرىمرةاعلنتالتى 8 4 الىالمسلوبةالارضاستردادفى6

اذالحراب،وبقوةالمكسيكعلىالمتحدةالولايمات

نيومكسيكو،فيهابماالمكسيكمنكبيرةاقساماتحتلجيوشهاكاتت
1شباطفىهيدالغو(لوب)غوادامعاهدة 8 4 افيه@ازلتتنا8

مقابلالمتحدةالولاياتالىشمالهافىكبيرةمناطقعنالمكسيك
دولار!مليون(15

المحافظينمنرؤساءوتعاقبوالتمرداتالانقلابا@،وتكررت

احدلهيقيملااداةالشعبيقىحينفىوالليبراليين،

البراقةالشعاراتوتخدعهالدكتاتوريةالنظمعليهتفرضحمم@ابا،

منها.اىتنفيذيتماندونوالتقدمبالحريةتعدهالتىالمزيفة

وتتحملوقودهاالجماهيركانتالتىالاهليةالحروبوتعددت

الضىالاصلاحيةالمحاولاتبعضفثنملتكماونتائجها.ثقلها
سيطرةمنالحداوللجماهيرالسىءالوضعمنالتخفيفاستهدفت

باسمالجماهيرعلىالواقعالاستغلالومنعالكنسيةالاقطاعية
والانقلاب@اتبالمومراتتجابهكانتالمحاولاتهذهانالاالدين.

بدايتها..فيأوالنورترىانقبلعليهافيقضىالاهليةوالحرب

طريقعنالحكمعلىيسيطرواانالليبراليونواستطاع

1عامفىعسكرىانقلاب الخارج.الىالمحافظيناقطابوهرب86،0
تسديدعدمتقررجعلتهاعميقةاقتصاديةبازمةتمرالبلادوكمانت

،.



عهدبدايةفىالحكمعلىالعسكريونالجنرالاتسيطر

فىزادممامنهم،عددالجمهوريةرئاسةعلىوتعاقبالاستقلال.

بينوالمفرقةالخلافاتبسببالبلادتسؤدكانتالتىالاوضاعسوء

ومرتالمكسيكى.الشعبمنهايتكونالتىوالقومياتسالاجتا.

مرتقدكهليةالا.الحربأت.-لانتبعدعنيفةاقتصآديةازمةفي،البلاد

البلاد.لثروةالرئيسالمصدركانتالتيالمناجم

1عامفىاقرتالمكسيكوكانت 8 2 اتحاديدادستورا4

(19)الىالبلادقسمألاصركية،انمتحدةلأياتالولدستورمشابها

فىنتتكوللاستقلال،الاولى.السنواتومنذمتاطق.وابىبعولاية

النظاميساندونوكانواليونالليبرا.هما:سياسيتانكتلتانالقطر

القيامطريقعنقويةوسطىطبقةتطويرفىويأملونالفيدرالى

بفصلوطالبواديةالاقتصااالاستثماراتوتشجيعزراعىباصلاح

رجالبهايتمتعالتيالخاصةالامتيازاتوالغاءالدولةعنالكنيسة

مةحكوقيامساندوانجانهمالمحافظون.أماالجيش.وضباروالدين

والعسكريينالكهنةامتيازاتالغاءوعارضوامطلقةسلطاتذاتمركزية

علىاطلقتسياسيةكتلالقوتينهاتيىبينوظهرتلمة.الحاوالطبقة

والتطورالدستورىبالنظامتطالنبكانتالمعتدلين.لقبنفسها

تطبيقهاساسعلىالقاثم
1

0

الخلافاتوتحميقاثارةفىصغيراالامبريألييندوريكنولم

أنيابريطاساندتلقدالبلاد.فىالمختلفةالسياسيةالقوى-بين

والاستثمار،التجاريةالامورفييدهاباطلاقوعدواالذينفظينانمحا،

الذينالليبراليينجانبلزمتالاميركيةالمتحدةالولاياتانحينفي

وضمانتمثم@يةفيأستخدامهللاميركانيمكنالذ@الطرفيمثلون

المكسيك.فيمصالحهم

البريطانيالاستعمارينبينوالتناقضاتالصراعاتتتوقفولم
منهماكلدعمعلىالتسابقأوالمناقثمةحدعندالشمالىمريكىوالإ"

علىالتحريضالىتعدتهبلومعنويا،مادياتؤيدهالتىللجهات

انتخاباتفىفظونالمحاانجحفعندماوالأنقلابات.المؤامراتتدبير

1عامالرئاسة 8 2 الرئيسواسقاورالتمردالىالليبراليونسارع8
3قاانقلابية.مؤامرةلتسقطهليبرالي،أخررئيسىوتنصيبالمحافظ

8عامالمحافظونبها حالحكمفىو@يستمووا29،1

ط.تى
م

3 2@\.
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الهكسيكريةجمص

المكسبي@الولاياتاتعاد2و

مك@ب@يكل.ينةم@طعاصمة:
مربا.مميلومترا1ر973ر@اه6المسا@:

مليونا.)94،ن:الس@
منالفترة@لالاسبكاحتلها

5 95؟-9 بمد1؟2
ريهالامبري@منجزءاوبقيتالهنرد.السضمنعنيفةومةمظ

1حتىالاسبانية 83 منوردهقيلها.@سعضاعلنتحيث1

فواتيما@البنوب"ومنيلاميركيهةالمت@الو@الاتلالش@

طهاسدا@بء@ثرةكاريبي5لبعروهنية،البريطوهندورالى

بعهقتيلاسبافي..ا@حتلالضهممورةقابت1داه1
حنة.@و@م@

1@ا 6 9

متي1هلامن.لهنود"الس@نرم@ف@سي@وطةمظفي

س@بافيامقممجرلقالعكوميهالأداريةكرالمرهتسنم

هم.بمنواضادعمواولادهم

دسك@ا@اجرينمنمزيطمبعواالدينالس@انبدا

اثمرنلىسبانيةة*طسيكلعليترثونالأصليينالبلاد

8فىأسبقيانابليونأحعكل@ن@متعثر.التاسع حمب5بدا8؟0

يلاسبافية.يةالرطتعتيبقيراتيبعكملبيعهامسيكي

1ولي 8 1 انقممبسببأعديةحربال@تعولتانتفاضةت@0
علنوه@ا؟81حتيالثورةواستصتامرهم.علنلس@"

ة..رط@@لقضتممبيرةقواتروسلتاسبانياومنالاستقلال

حربالىالثوارولجا
لعصابات."

الاس@ض.تمكانحركأ@وريةعتاس@لي؟381

تعك3؟إ8داف@
البم@ول@.ا@مم

"فه*"ملمبلضة،5النض،نية:ا@كرواتهأ

لنحاس.المنفئيز،ا
الن@،فولار،وهيدها@لمنسيح،صناعتها:

متنوعة.ضيهصناعةويات،امي@
ا"شية.لسكل،اثبغ،البن،5@ن،5لغلال،اعة:ارلزا
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المكطمميدجمهوولة



 



الانتاجمجالاتفىوالمتفوقينالوطنعندفاعادماءهموالباذلين

والجواسيسالخونةوتصفىوالخاملينالكسالىوتلفضوالتعليم

والمخر

علىراساالشعبحياةتقلباناستطاعتبيةالكوالثورة

الرأسماليةالعلاق@اتأسست:مقوم@اةازالتعندماوذلكعقب

الحكمخلفهاالتىالبائسةالثقيلةالتركةعلىوقخمتالاستغلالية
اسسعلوالزراعةالصناعةتبنىالجديدةكوباونهضتالعميل،

كريمة..حرةحياةللشعبتوفرجديدةوعلاقات
تغييربدايةسجلالكوبيةالثورةانتصارانالىابالاضافةهذ

و-لانتكلها،اللاتينيةاميركارةقا.شعوبنضالفىجذرىنوعى

المذكورة.القارةفىالقوىميزانتبدلالىادىالذىالحدث

الشعوبلحركةالطاقةعظيمحافزااصبحتالكوبيةالثورةان

لتسلمالتقدميةالمحاولاتمنلسلسلةبدايةو-لانتالاميركية،
الثورىللاشعاعمركزاايضاواصبحتقطر..مناكثرفىالسلطة

ومعنويأمادياومعيناللثوارومل@
ا

لهم..
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هرلاولبهاتمتحالتىبحريتهالكوبرالشعبتمسك-1
ة

في

ا@اجمونكانوا@دىاالقديمللنظامالشعبكرأهية

علىتوصفلأآلامأالثم@عبذأقفلقدخود.3كوةتهاعأ@يريلون
وزمرتهباتممممتأيدمحلىاثئاضلونوعانىكتأتوريةاالفالطعمةيد

وألاغتيآلات..وا@سج@ونا@تكذيبا@وأناشف

وطوسةوبيتهوعثمئ@هلكلرفمه@عنفعيد@الش@كان،-
اطفاله

التيكراهتهممحن@ئتخلىأيم@قث@ال@ا@ع@مموبأابفاءيكن7؟-
الإهمر@ناللسعأحماحووأالامموت@@مأنبثدلىهرةلإولىبهاشعروأ
أه.فسا@في@أيكيثودلاغنيائهموهلهاة

ولؤأهتهمبص@قهموأيمال@بقعادقهاكلشعبثقة-5
فىواصااالثم@ميةالم@اسصعنوتعففد@م@نثمحبصهمواض
الاسمتعمأر.معالاة

وأمحداءأالخربولكلحديدمنبيدوفرب@ةاف@ورةحالزم-6

شانقة.ووحعم@أبالونوتصفيتهماف@ورة

نفممعه@ناكل@فاعفىإالشعبعلىالثورةدةقباعتماد-@

استخدأمه.علىوتالرمب@حبا@ساةوتزويله

اقتصاديةازمةانتصارهاهنذواجهتالكوبيةالثورةان
العامفالدينثقيلة،كانتالسابقالرجعىالحكمتر-لةانخانقة.

مليون(800)الميزانيةفىوالعجزدولارمليون(\@..)-لان

ةمنتث@روالبطالةالمتحدة،الولاياتعلىكليايعتمدوالاقتصاددولار،

لخيلةوالمدارسالشعب،ابنا.غالبيةسمةوالفقروالاميةوالجهل

فرضهالذىالاقتصادىالصماروجاءاقل.والمستشفياتجدأ

والمكائنالآلاتوانخاصةالازمة.ثقلمنليزيدالمتضدةالولايات
امير@لمجةبهانتكوبافىتستخدمكانتالتىوالزراعيةالصناعية

الصمو:استطاعتالثورةانالاالغيار.قطحعنهاوانقطعتالصنع
الظروففىكبيراتحسنات@ققانواستطاعتالعقباتوق@ت

تكرسكانتا"لتىبقةالسدا.القيممكانوحلتللشعبالحياتية
الجديدالانسانوضعهاجديدةقيموالسرقة،والاضطهادالاستغلأل

الشعبأجلمنللعاملينالث@رفسمةتمنحاوشورة،صنعتهالذى



تنسى.أنيمكنلا.حررسااللغزاةالقنإذخارجىغزر@@ن
الامنوقوىوالجيشالقديمالدولةجهازالثورةحلتلقد

1والسلكالقضائى1والسلكلداخلىا.

اشامكاأقاتو،ال@دبملوطاسى

ةهجرإصامسمهلاذالكيكنوالمللكورة.مخلصةجديدةاجهزة

خاالى1المعايلىيةالعناصر
ارج

وتشجيعال@بلاد1
1

كيةالاميرليةالاامبريا.

لكنوكبيرة.اغراءاتأمامالبلادمكادرةع@الاضساصلنوي

خطتهاتحقيقفىتساومضتاعبالمصاههاماماجعتتراالمكوب@ا

1تصفىاصتار.ثمالمجتمع،لبناء ابثصركاتافىالممثللالاامبريالىالوجود1

الاميركي،الاستعمارمواقععلىقضتحتىالاجنبيةوالاحتكارات
ن@ب8الت@او.المزارعوانشئتلخا@اجيةإ،ألشجار@قدأالمصانعواست
الىيرةالضوتحوالتالصيادينواالفححينواالللعماالمسدابكوشيلت

خةهنمايستطيعهتقديم@انساناكمليعملنحلخلية

التىالانتاجلوسائلمالكيناصبحاالكوبىوالفلاحألعامل
يدافعانالخارجى،والغز،بوجهكالطودوقفالذلكوهمابها.يعملان

اليومحتىتزالوماووطنهما.ومسكنهمارمعملهمااكأضهما
مصيرهالقيتمحطمةصدئةسفنهافانا@ياكلمرفأفىتشاهد
الذىالغزواسطولالىوجههااالتىالكوبىالشعبضرباتتحتعذا
قا

6

ت

1

عامالخنازيرخليجفىالاميركانبقياد@المرتزقةقواتبه

قبلالكوبيةالمطاراتبقصفالاميركيةالطائراتقامت-لقد

فىالاسهامعناموبىالسلاحشلبهدفالانزالمنواحديوم

1نيسانمنعث@رالساللىسصبيحةوفىبلا@ه.عنالدفاع 96 1

بقواتفاصطدمواكوباسواحلالىالاميركيةالبحريةرجالهبلى

الغزاةصروصالوطنعنيدافعكلهالشعبو@بالشعبيةالمليشيا

الداخلىالامناجهزةنفسهالوقتفىونشطتضليهم.وقضى

لىالاوالساعاتخلالللثورهبعدأئهمالمعروفونالاشخاصفاعتقل

والرأسماليينالاقط@اعيينابناءوفشلالغزوعمليةوسحقتال.الانزمن
تحرير،"فىالامير-ليةالقواتمنصحبهمومناموبيينوالعملاء

اتوالاحتكارالاستغلاليةال@طبقاتالىواعادتهاالشعبقبضةمنباكو

اهمها:عديدة،الانتصاراسبابنتو-لاالام@يركية..

م@2



علىالمالرأسسيطرةواعادةالتقدية،اهدافهاعنالضورة

الجزيرة..الىالاصتعماراعادةوبالتالىالسلطة

الاقتصاديةالتحولاتهعاموبىالثنعبحيأةوتغيرت

وسادتكاملبشكلاستقفتفالبلادوالممياسيه.والاجتماعيه،

اممتوالرأسمالية،العلاقاتبدأ@اكيةالاشترالاقتصأديةالعلاقات

ىجذرزراعىاصلأحوطبقوأموبيةالاجنبيةوالثصركاتالمصالح

المئم@اريعووضعتالمجالاتجميعفىاشتراكيةقطاعأتواس@ست
علىوقضىالمكننةوادخلتوالزراعة،الصناعةمجالىفىالانمائية

قامتوالدوروأممتالايجارعقودجميحوالغيتالبلادفيالامية

فىالمزمنةالازمةحلاجلمنالنطاقواسعةللسكنبناءحركة
واصبحتوالتعنيصبالصحيةالخدهاتوتنامتالحقل.هذا

وضىالاطغال،لجميعوالزاميةادوارهاجميعفىمجانيةراسهالد

الذىالزمنطيلةالادارىالجهازفىمنتثصراكانالذىالفسادعلى

الافراد.يمتلكهاخاصةمشاريعتعد@ناكولمالثورةسبق

التطور،طريقفىكبيرةاشوإطا،قط@تاموبيةالثورةان

تنفيذفىوالانشاعالحماسةحالات)شدفىاسكربىالشعبكان؟

الثورةضعطالتىوالاهدافالمهام
التىالطريقتكنولمأسه.ا

والمتاعببالدماعبمليفةبلسهلةمعبنهكوباعليه@اسارت

بوءصملتانهاالاوالمؤامرات.والتخريبجيةأنخاشوالغزوات

المجتمعقبنىوتتخطاها:افعقباتتجابهإتواستطاعتالاعاصير
فىوجندياشغيلااششعبابناءمنواحفكلمنتجعل5الجديد

صلىالبندقيةيحملوهويعملاسكربىانشحبانقت.امحهنفس
مارسهتاالتىالاقتصاديةالضغوطامامبطوأ،بكلهروقفكتفه.

وحظرتاموبىالحمكلضراءعنامتنعتضنساالمتحدة،الولايات

تنقيةكوبافي@ث@ركاتهاالخاضعةالمصافيورفضتكوبامعالمتاجرة

صنلهاتعويضاكوباالىاسسرفيتىتحادالا"عنانرإش!البترول

باكوانعنها.المتحدةالولاياتقطعتهالذيالاميركيالبترول

معالت@ارةعنعرضت
نبلد@معتجاريةباتفاقاتاختحدةلأيات@و""

و@مد@باسفىئمةاننطاخصافىميموتضتراكىلا.أ"المحسكر
علىاموبرالشص.موقفوكاناصسوفيتى.لأقحادا.الىلسكر؟

لاكرسؤاحلهتعرضتعنمماوا@ممودالبطولةمنالمستوىنفس
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تتصرفالامير@لية،للاحتكاراتمزرعة1@.2عاممنذباكوبقيت
الثرواتاصحابيرودهسياحياوهرفقابملكياته،المالكتصرففيها

)وسالمتحدةالفواكهشر-لةوامتلكتفراغهم،اوقاتلقضاءالاميركان
اللاتينيةالامير-ليةالقارةطولفياشتهرتاميركيةاحتكاريةشركة

هالجزيرةفيالسكرومصانعالسمكرقصبمزارعوعرضها(

)فىيبورت(وضركةكومبانى(ميتاللدز)رينومثركةوامتلكت

شركتاواحتكرتالحديد،انتاجيم()بلتهاوشركةالنيكل،مناجم.

وسيطرتالبلاد،فيالبتروليةاننشاطاتكافةوتكساس()اسو
والنقلالكهرباءموسساتعلىالشماليةالاميركيةالرساميل

تحتبكاملهاكوباكانتوباختصار،والبنوك...والمواصلات

وانحكام.الاقطاعيينمنةحفهوقبضةالاميركيةائقبضة
1عأمفيالعملعنالعاطلينعددو-لان 9 5 شحى،مليون8

نسمة.ملايينالستةيتجاوزانذاكيكنلمكوباسكانعددانحينفي

والوعالفترحالةومنالوئيةالبطألةمنيعانونهولاءاغلبوكان
مريعة.بصورةالمتفشيةوالجهل

1عاموكان 9 56 التىالمسلحةالثورةبدايةكونهفيفاصلا0
ينوونوهمكوباشاطىالىنزلوعندماورفاقهكاستروفيدل.اعلنها

السيطرةومنالعميلةوزمرتهباتيسياحكممنانجزيرةتحرير
ية.رمتعماالا

1عامبدايةفيالثورةانتصرتوعندما 9 راسىعلىكان5،9

العلميةالثقافةالىيفتقرونثوريونقادةالسلطةتسلمتالتىالثورة

يكنولمحرروهالذىالوطنشوونلادارةال@ضروريةالتجربةوالى

ذاتاجتماعيةاهدافيحوياواشتراكياطرحوهبرتامجاول

للشعببالسلطةينادىاصلاحيابرنامجاكانبلجذرى،طابع

اراضيهمعلىيستولىالذينالملاكينعلىوالتعويضالاقطاعوبالغاء
للجميع،"توفىالتىالاجتماعيةالعدالةتسودهمجتمععنويتحدث

كريمة!وحياةعملا

احلالفيالحاسمالات@اهنحوالكوبيةالثورةتتحولولم

الامبرياليةبدأتانبعدالامسيرتهاوتتعمقالاجتماعةالتغيرات

وحرفالمسيرةعرقلةبهدفتتحركالداخلفيالرجعيةوالطبقات



مموبا

@مميرمتره1؟ر@ا5!@المسا@ة:
الا.ر

نست.ملايين9لسكان:"

9بمدكلا@ويبيالمبحربرالموقع: 0

كلررميلافى

ة.لمتص"الولايات

لأ.عالاصت:لطا

ب@كللط@وودمح@زراعيا،الان@تىنرالما
ليا.الضيتتالصناط

عافى*7للسكلهنيوبهعلأممبر

الماشية.وثربيلوا.والؤاممهالتبغليها.يزوع
لنفنيز5النص،يد،ال@للزاتميفيهاالتيثناول

يةميص"لصناعاه"وب@ىللنصمصافوعنا@هوالنيكل..

ءة.سكال@؟واعثىه9@ا92فىرفها"الأسبان
فىالالكليراصتلهاس@اثها...لناليبعدالألارقةاليه@احلبوا
دل@8؟86فىستقلادايحربديهاانفجرتعثصر.الثامنانؤن
1 8 وست@لتوعزمثعهااسبانياعل،4لعرباميرمماواعلنت9،5

1فىكو@االمتعدةالولاياتقوات 9 اليوممتىومايزال.02
كوبا.ادشعلغوانتاناموباعدةتعتظ
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كوبا@وولة



اللاتينيت.اميركااقط@ارالعدي@دشفىحتميمةالثورةان"
قبلمند@تت@ان@هاأص@ذ.رأدهلا/تقروهالاالحقيقةم@،"وان

أميركا.فىالبثريةعلتفرضاللتىالمخي@ستغلاليةالا.الارضاع
الطستةوبا،لا@اللجمامير،الثوء@.1الوعىبتطورتتحدلاانها

1دوبان@حراكةالية،الصبريا الخاضتالثنمصبلنضاللليةول1
"لثممتعماو.!

به
5

@

1



ال@ثوريحةالحركةاصم@وفالىالرهب@اننضمداما1ادازديا-6

و@لبنحي@ة،ا.بكهنوتيعرفماوظهو@رخاصة،المسلحوالكفاح

تعمقيمدلىعلىتطمالطاهرة
لكلنيسةا.دررانال@قارة..ههفىالا@زمة1

وايجادالحاكمةالطبقاتاسنداللىابقة،السماالثصووطيلةكان،

بماسموتتحد@ثالند(ينبلاتتمكبان@توكاالشمعب.ةلاستغرواتالمبررا
العسكرية.اوالملكيةمنهااءسواأتوريأتالدبهتامملط@ةلتكرسالااله

9 منمجموعةا@ايمظهرتكحدلجد،طريطايوالكنال@مهورية..1

هأفسملكلحقا،النلش@والمحبينحقاالمؤمنينالقسسو.الكهنة

1وكان.. لومبياكواجبالفىاأستشه@دالذىتوريزكايميلوولهم1

اغتقليكثمراتواقدالحرية..واال@قعناعلاثافماالبن@دقيةيحملوي@و
لويماكو،9الايرصنتمنواوابوليف@يدااورحنه@وإىاواازيلىالبرفىالكهنةمن

اض@ش@المنظهاتو@الك@نوتىالوسثلىافىنتشرتالتحراريةالافكار.ااومن

تدلهيمحهمضمونفىالنظرتعيد9للدينفهمهاتصمقالمسيحية

تن@ااقضاال@تحرريةاف@كاوالا.فىلإتحدوهىالاجتماسصو"الانسانى
م@ع

الجديدالات@اهعمقعلىدلىي@اوسااليس@اريه.الثورية.إلاتحا@ات

1الكهنةانالوسعلصذافى

حياجديدامعنىيمكط@ونااخنراالثوريين

قبيل:يمننف@سها،لملصلوات

صرااللىاحؤانمنالإمملاا@يكسعلنت@6@أبتأه"

ادلاقينية،ام@روكات@يراجل@ا@فاحاسدقفوا@

ألالمعتغدين،بعدن@العط@لهياجل

البرازد@ل،@االمساسينا@عت@قلينجميعلأ@

اال@مخراد،شعى@احلأجل

االفيتنم@ة،الوباياضطلأ@لى

ىبتاهلمياصلاتنااسمح

الثورية،الحركةبتأثيرمعينةتبديىلاتصول-7

وتربعالانتخاباتطريقعنتشيلىفيالسلطم@ةالتقدهيةالقوى

اموق@ي@ائبيروفىالسلطعةكرسىع@فىيمقراطيينعسكرلين

كطتقدميةوخطواتاجراءاتباتخاذالمذكورةالحكومات
بعضميم

يكاتتث@رواصدارزراعياصلاحوتطبيقالاجنبيةوالمؤسساتالمصالح

الخ.تقدمية..
انى:المثااعافاناترمؤابي@انافىجا"ل@قد.
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هدفاىيعادلهلااونىاالااستراتيجىاهدفاهىالسلطة"

أضرهدفاىوأنامامها،الثوريهالقرىتضعهوالذىاخر،

معبالمقارنةثانويايطونانيجب
ففىالرئيس.الهدفمذا

اكمعا
1

ا@مالبم،فيهبارااوتتضااما،تمااهختلفتينقوتينحولاستقطب
@رافىاملعاعلىالسلطة،تسلماقضيةفىر،الاقتصا/يمكنلا

انواحد.اجتمامكىاو
لثوارية.االلخوىاملاشدا@دفنسلطةااخذ@

للثورة،إتيج@لستر/ااأسنصرا@والمستقبحلعلىالانتصاران

التداطفصالستراتيجيالجزءهوالحاضرعلىوالمحافظة
القو.فيحركي

."ازعحأضرالوقتفيعدؤابحالةتمرالتيالرجعية

الكتابهذايحتوىالتىاللاتينية،الاميركيةالقارةان.

يمكنخاصةبظواهرتتميزفيها،قطركلعنمنفصلةموضوعات

يل@:كمااهمهاتحديد

قرون،عدةمنذشكلوافلاحون،همنالسظيةاشان-1

الثورةاداةالان،يشكلونوهم
6

فلاحىعنذلكفىيختلفونوهم

ثوريونانهمعكموما..المتطورةالوأسماليةوالبلداناوربا

الثورة.نندأءأتويستجيبون

اللاتينية.اميركافىفريدانموذجاليستبيةالكوالثورةان-3
نةانتهجتفيها،اخرلىثوراتقامتلقد

بمة،الكوالثورةطريقس

برستسوأنتفاضةالمكسيك،فىزاباتاكثورةالعصابات،حرباى

نيكاراغوا.فىساندينووثورةالبرازيلفى

معين،قالبفىنفسهاتض@لمالثمصاباتحربان-@

أيضا.المدنوشبلوحدهالريففىلافانتثصرت

وأفضالالمسلحالكفاحبيندمجتا@ثوريةالحركاتان-4

ة.رالثولمصلحةووجهتةوالفلاحى،والعمالىالطلابراسى،السيا

اليساريةالاحزأبنفوذمنتخلصتالثوريهالحركاتان-@

لاتنطبقوالتىالثورلىللعملالضيقةبالمفاهيمالمقيدةالكلاسيكية

الث.الثدالعماالما@واقع@
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1اميركافىالشيوعيةبالاحز،1أن 1
الحركاتاللانمتللااتنيةة

عليهااواطلقتالمسلحة،الثورية
وهىمغامراتفهىكثيرة.اباالقا0

صالبر.ثوراويةوهىانية،صبيمااريةيس@ا
وصىالصغيرة،ازيةا

1

ابجذودره،1جعير"ارىيساانتهازىافانحرا
الانتهمانرىالانحرإف@

السياصىالنضالتعتىنفسهاابالاحزاتلكانالااليمينى..
1البرالمدانيةاتابماالاانتخالعبةالىوتنجر 1

الذىالاصرازيلا،البراجو
امشراقيجيةوضعانيةامكاعليهايضيع@الثورةعنيبعدهنا

ا@يرونب@هتفاءلماعكنمىوعلىلسلطه.ا/11الىالواصولتستهدف
ل@ةفعا،اعلأقةأيةف@أنالثورية،الحركقهحدةثتهمهمسن

الطلائعبين
القضتقودالتيتلكوبينالسياسية

الان.حتىتقملمالمسلحح

فىوا@عنفانثورةطريقكوبأفىالمسلحالقفاحفتحلقد
نضمالاتتحققهارماايضا،اليةالشما1اميركا1وفىاللاتينيةاميرك@ا

االسيلاصىالصملامنالسنشناتعثصراكقيقةت@عنعجزاتالمدنفىالثوار
الموضوعيةانثلروفدهنكمون"أنتظارضلىالقأئمالروتينىالرتيب

لحر-@اتابامكانيعدلماو.اتية..لذاا)وفلظراصعناا"الاكتمماوإ"
الحركاتعنوحجبهاالمطليعية1سمةاراحتكداالتقليدية0سيةالسيا.

هىالطليعةة@لأنا@سلعالققاحطريقتنتهجالتىالثورية

ةألمحنج@المسمر@قيادة
افينقووحرممةالجد@ىالمنطقمع

لدياا

ةقسواقلفقلى-القر@بايك@ون-قدالسلمىالطريقا

والسجنالضعذيبانالااوأ@ححية.للبذلوتطلباوارهاقا
ينتظركممايوميا،السملمىلطريقا"منتهجى.ينتظر@الذ"1اليوالاغتيا

1 1

تجنبوالرخارةالغباءمنيجعلالسلاح،يحملث@ائرضملمنا/ى

الذىالمناضلانالراجعبى..االثتفاع@لىاللرادالثورىإلعنمفا1طريق

ايضا،هوبماالفوبيدهيرفياند@ونالش@بدط@ءاع@ضرباتيتحمل
اتلامفهإنريا.ثوايكونانيمكنالا

ةالشعارفىإنفس@مالمسيع

اذاالايسرخد@هيقدمالونالامكزلىصورةالانيرافضونالالميركية

سكللىضرب
ا

1الىويقاذيمن.، انهقاوم@ة.ايةلرنوالموتالسعجن1

سلبيةبطولةانه1الابط@واليدا،امر!يكونقدالسمجونعذابتحمل
1انىبسجااذىتنزاللا فىغيفاواالق@اوالق@ديها..وهستعب@تال@شحموب1
اللاتمينية:اميركافىالثووةوسشرأتيجىإكتيكتاعنالهمقا

9



فىتكونتالتىالثوريةالبؤركلوسحقتقمعتولهذالنفوذها.

القارة.ارجاء

البا@يالىت@دو@تترأجعولمتخنعلمالثوريةاخركةانلا

مبماابههستط@لباتسشوىالىارتفعتابلال،النفنااليباسنامن

اذناالمستعمرين-شراسة
ا@ق،فىالمسلحالكفاحف@برزابهم..

تظهرصيئماالري@ف..افىالمسلحبال@احواربطهلنقلهتمهيدا.
لل@فلاحين..الثورىاجالمز؟وينسجملإمكانيةا.

مكتوبال@لانصأرحركةايةانيعنىيكناغيفاشأسةااقاماان
بوليياالىينحبانلغي@فارايمكنكانفكيفوالاالفشل.لها

الشميو@،لحزبا،موقدفاناريماافهأ؟!فىفيها..لثورةا؟ليفجر/
فيالاساسالسبباكانلخيانىا.المذكووالحزبسكرتيرولموقف

غيفار!.ائددهاقدامقتل.دوفىنذاكم،لحركةاف@شل
جديدةنظراتتبنتاللاتينيةاميركافىالثوريةالحركهان

الااضى.القارأتفىالثواريةااتالحركماعنامختلفةوستراتيجية
1اكلتانه@ا ةلدكتاتوري@ا.النظمتسقطانيمكنالانصارحربن0

الحم@لياتاب@دءيوانعنها.تدافعاالمسل@ةالقواتع@ناخنظربغض

الظروتيفلقالوناالطاسهواتار.الإنتصاوتسجيلالعنيفه
الن@ج@احالمظشبةالموضوعية

"

ال@وركلمنليسانهفدااوالقالثورة،
الحربالىألانصار،حربوانانظروف،ههتنضوج،"انتظار

الريف.افىداتب@الانصد"طويلةالشعبيةا
المحصةالحركاتالىالقاصمةالضرباتوجهتوعندما

نقلتالاماكن،عثصرأتفىتكونتالتىالثوريةالبؤروسحقت

ه@االمدن.ألىبه@احر؟يةالثورا0أخحركات
مع

صركاتانالملما
ابالاصزسإنندتهداالتىاالري@فاافىالثواريةوالبؤرالانصار

شصدماويتزايلدوتتسعت@مكملبقيت.الزهنلمنفترةلشيوعيةا"

وتراجماالاصأبالتلكالانتهازيةاقفالمو.انضمرتها.قوواتتناهى

وضربهامواقفه@اعن
1

الاملاداتلمنعةالثوري@البؤواال@مار@د

البالاضافةضاسحقها.فىالعد@أساع@دعنها،يةاد"الماواالبثصرية
ف@نزويلا(ئى)كماالمسلحالكفاحاقرتالتىالاحزاببضىان

تسلميستهدفطريتلاالحكاممعللتسلاوماةااثايمنهاتخفت
ة.الآض@االانظمةاسقاط@طري@قيك@نالسلطة

1



فال@كوالطالرجعية
0العنفاطريقعنيتم يةالكلاالمثوتأن5

لضالامبريالية.ضهل@لثورةمرحلتينبيناصلاافاحداضعتا:

السلا@المكوبيونرالثوا.حمل
ح

توصلواانب@دباتيسفحك@مضند

انهعرفةالى
0

ة،الحكو@اشخاصفىتغييرايري@ديكنلمانشعب

الصلواو*الحياة..اسجالاتكلسك@لىينسصجذريااتغييرابل

التقليدية،الس@لمية،ا"بااننض@الإتت@قيقهيمكنلااهذاانمعرفة
عيةالمشيوأبالاصمعادرضةرغمالسلاح،دارفعمنمنلر@ةلاوانده
1الهة

0قمطارا@)قىوطاكوبااوفثواالاسلوب.

احرءهال@كتينيةااعيرك@ا
الواسعة،الثوريةالحركةهنجزءاالاتمثلتصدلمالاحزابتلكان

أنثوريةالطاقاتا.احتواءرةالم@ذص@االاحز!باسشطاعةيعدوالم
الىالارتقاهكلابليةال@قااوذإتوالاافمارواليبالاسا0المتطورة0لهاثبةا.

اميركافىالثوريةالحركةانوالاحداث.الظروفمستوى

منهاالريفيةال@ماب@ات،أصبش@لاتخذتفاتطورتاللاتينية

اسميااسلو.ياالكف@احأشالثعمكلهن@اواصبعواطدينية.،

للحركة..

الثورةان
@

هالصةجمميرال@ىال@ثور@إالمزأجرفصالكوبية

كلمعوال@كنها،به..الم@ناضلونيهتمد@لذىا.المنارواصبحت
كإنتبا،ستال@تىاالعظيمةوالتجرابةقطمته،انذىالعطاء

منالضديداذدفاعسببما
انهامحاوفةألىةالثوري@الحركماتا.ا

ضمبؤرشكلل@للثورةا.تجيرطؤشقارها@كناقط@االا9ضاعا
العمليةهذهلمتطلباتهوضوعيةدراسةدونالمسلحينالمناضلين
شنيعةراتاندطالثوريةللحركاتسببالذىالامرالحاسمة،

المترحدموفأنانتواراعنغابلقد.8جسيمةحسائربهاوانز.ل
باتيستاايامالكوبيةاالثورةازاءإلاميبركية.اليةالامبرياان@بجامن

وسنو؟مل@يايولميو@6كحركةا@تلفةأنتقدصيةأالحركماتندهومسا.
وخطواتهاالاشتراكيةالكوبيةالثورةطبيعةتكشفتانبعدانعدمقد

وكطألاجتما@..التفييرطريقفىاسمةالحااالحاك@ة
"

فيفلاهتالى

6عامالهالهقافى منسطلوساتدلمتليةإلامبريمااف@ان@\،1

أيةازاهإلي@دينمكتوفةتفأنسكنايكنوالمالكوبية،الثورة

منقالراىافىاخرىثوريةحركة
الخاضمةاللاقينيةأميركااقطار0

@

@\



ولممعئصر..التاسع1لقرنا.ب@ل@ايةفىالاستقلالثوراتقاتان
ببضسحتبلفدمعب،الشمعوبفىالثورية1الحركاتأهنهتوتر

0الاقطارا

ىسشووكلالاميركيةةالسي@ضلدالمقاوم@ةأبدا،الى

تقومعسكرايةبه@اتصقبيلمنيل@هم@هرظولم@برزت@الانظمة.

صثلا،البيروافى)كمدا@دثالىالامبمطلاالنفوذعنبمعزلغالب@ا

ا.لاصلاءوتطب@قالجماهيرسسانددةتكسبإصلاحيةامجبراوتطرح
الارإضىاوتؤممالمعاشيةالف@لاحينض@اعا@تحسنبصورةالزواعى

لهموتقل@مالفينافؤإهوتوزحك@ا@الاجنبيةاللثصركاتةابدائتا

اتالثروامصالرتؤممكمادالمكائن.،ل@بنرروا@السدفواالمسمايك@دات

الحلاقاتتقيمثالمعدنية
الاشترأبهية..الب@لدانمع

ص@حتانهاباايضداللا-ل@ينضةاا.اميرك@افىالثورةوتتسم

القارةئورةنهداا.اساسعلا،ال@صسيناتإمنذاسشرإتيجيتها،

ثورأتفىبوليف@اراعتنقه1الفىإانلمبم@أانبث@اقافالكوكانباجمعها.
بوحدةونادىعديدة،اقطاراثورتهشملتعندماالاستقلال،

بلمايحتبرلاانهمعلنااالية،الاسبريااضندثورت@اوبوضل@ةالشعوب

1بلله،.موطنامعين@ا ضىبهالنىاالمثلواليسكلها.القا@رة1وطنهن1

1غيفارا

ض@وطتكوباثورةفىس@الممعن@ل@عاالاصل،الارجنتينى
ى

المبللأ-.حيا.لهناتطبيقاألابواليفياثورة
وبتالتىالهاطعلبقيتانملاتينيةااهيركاافىالثورةان

ايبابيةبنتيجةتاتىأنحرنالعشين،القرنأوئلمنذعليها
فمىالمتورةذتصارا.حتىحتهاوفدلم@التضح@ياتعلمرغماصد@ة،و@

الشبيبةكلومطامحعواطفاجتذبالذيالنموذجفكانتكوبا،
المن@مملسيعى"ا.بحمللراهةكىالحين-فانكحتىلعائشة-اا

باشمتي@لال@سكلالندك@ع@اتورياتأضداممافمحة،النتيج@اواالإفق
سلبية.وأكثرهااليبالاسا

اسلوبفىالفروالتصلن@قطةاموبيةالثو@رةاكانتالقد
اللايةالاهير@ليةالآرةفئلاوسياستها،االيسمااريةالحركات
وتوصلتايض@ا..الثا@ثإلممالطأنحا+ب@اقىفىبلحسب،

اوالإنتهنزيةالاصدصيةطمستهانظريةحقيقةالىالثوريةالحركات

الإصلاحولميسةالس@هوالنضالأهلفانحقيمةاليمينية،
الاظسصةتضيمبنيرتؤكندانيمكنلاالسلطةأوانالجزئى،



السلطة،الىالوصولطريقفىمركزيةحلقةذلكوتعتبرالتقدمية

الذيالمطريقذل@ك
@

ةالتقد@القوىسعةعلىمنهاعتماداوضح،

الهدف.لتحقيقاداةالبرلمافيةالانتخأباتاسلوبووحدتها،
)فىالتقدلميةالحركااتتصسدرتيأغد

1

الحرباسبقتالتىالفترة.
فىوق@عتانهاألاادتده.قاا،الجم@اهير@االثوارلىلم@دا/الثاؤنيةالعالمية

انعنها.الالاانعزاواالجم@اهيرثقةانهافقداإلىادىامهلكخلى

1ارالمشاالحركاتا الخاصةوالمقو.لاتالنصوصدطبق@تلتزام@تإ.اليه@ا1

"امكطياتع@لىالقائمةابيةالاو@ب@ألتجرابة.

المتقدم،الصنامصالمجتمع.
.6ازيةألبراجوااض@داعا@راافىلبروليتمالرياا.حرك@ةادةاقيمااى

القف"

1ارةالقااامجتمعفيهيختلمفق@تو.افىفال@كفعلت 1
@

الجنوبيةالاميركية
1عن ستاخرامتخلفتينىاللا.الااهيركىفاللجتمعجنارى.بشك@لوفىب@ا1

1ال@طبقةافيهتنعمم الضخمةالمعاسو،انعالمصافىالمش@ظمة:املة،انعا1

نتوكما@ساحقة..اكثريةالفلاحيةالطبقةوتؤلفتكماد،اوالكبيرة

هىهفه
فوضحتبة،البساير.الحركاتعنه@اغفلتالتىالحمقيقة1

ااسمااساستراتيجيتها@

المجتمعمنبمللا،صناع@ياالمتمقدمالمجتمع
بعضهايتملوكسداتعنارةعبانضالإتهااريختااناف@االلتخلف..

.

لاحزابالفرصةاتماخاأى،انفمهون@فدسهالسمببهذأوكأنا.لايخر..

1رتتصمدالناليةاليبر/برجوازية العالليةالوبب@دالشعبيةاا@حركات1
أنحتىفمعبيةاكسبتهااصلاحيةامجبراوتطرحانيةال@ت@ا

1اسثطاعإبسض@ها غواتيم@الافىصدثكم@االسلمطةا،ايتسلمن1

ةالا@ههانألاا.وغيره@والإجنتينبواليفيما-9وفنزويلا

ب@غيرتقمالمازيةاالبرجوا
ل@لحلولالمحليةاالاتطاعيةالسيطرةمن.ال@د1

تخشىوكانتالاراضي..اواستملاكالشعباستغلالفيمحلها

الجماهيروتخثىالغاربعلىالحبللهافتتركالرجعيةجماحكبح

هذ.هكلوبينالاصلاحمات..عنفاعلللطتمسلحهايلانفتحول

الشميوهيةابحزاالا.وااريةليساأ.الحركاتوقفتالتنااقضات،@

مكتوفة
1

وتسدايص-اته@ابركماإؤيةالنبرصاإلانمظمةتمنحالايدى،
السلط@ةاب@تسلمللرجعي@ةالفرصةاع@طاء1فىفىنة-المتها/بسياستها

س.ة
0نبضيريئ@ل@تهبالقاار@ة"

اشعلهاال@تى.اةالثوري@االوكات

منذسثيللهايسبقلمووصدمةوبط@ااقةالاستعم@او،ض@دالم@كمافون

1



اللاييةاميركااقطاراظضتهاالتىاالاستقصحوبان
هفبينفيماالمحليةوالحروبوالبرلغا،لىالاسبانىإلاحتدضد

ثوريةلحركاتانعميقة1الاجتممالكيةاالاسسوضعتذاتها@طار

بعدد@اوصتثبتانالحركاتا@نىواستفا@كتواصلاحية.

بيرونحركةامكتبأرويمكنالا@ضى.علىانيةالناالعالميةالحرب

5عامبوأجفياوحاكومةالارجنتينفى فىاربنؤوحكومة1@2

الحركاتلهذهامثلةا،ايضاالخمسيناتاوائلفىالااتيماغوا

لية-الليبرا.ازيةالبرصطبيعتهابسببتنجع-المائتىالاصدحية

الأصلاحاتبعضبخيرتقمولمالشعبفىعميقاجذورهامدفى

ق@امتالتىانيةالامبريااالرجعيه1الهجمةامامفسقطتالجنويةغير

ضلط.-

انظمةفيهاسامتالتىاللاتينيةالاميركيةالاقطارحاولتلقد

السوقالىتشد@هالتى1\لقيودهناقتصا@اتنقذانليةاليبرإاتقدمية

الاجنبية.تالاحتك@اير@سيطرةمنوالتخلصانعالميةإجةالر@مما
نجاحلاعاقةبوسعهطك@ليعملالى@لانلامبرياا.الاخطبوروااانالا
السياصيةالضخوط1طريقعنتلكهحايونتهافىالاقطارضه

لمحلوتحسباوالمؤامرات..والانقلاباتوالتهديدوالاقتصادية
الىالخمسيناتمنتصفشذالمتحددةالولاياتامحملتالاوضاعضى
فىالقائمةالعسكريةالانظمةمعوثنائيةجما@كل@يةاقاتاتفاعقد

يةعسكربعت@اتليها-المشارأالاتفاقاتج@بمووارسلت-@،لقارةا

ةصغبركلفىتقد@لمعها،لمتف@قالاقطاراالىالعدلا،كثيرة

توجيهفالكبممافىلخارجية،وأ.خليةالد@شؤونهامنكبيرة"

والثوريةاليساريةالتقسيةالحركاتبةوهحار@المسلحةالقوإل@1
ضدالانقلاباتوتنظيمده،ا@م@انولايماتصلحعةته@ل@التى1

وتمويلها.والاصثحيةالتقيةالانظمةذاتالاقطار
وبددايةالاربعيناتااخراثمنذأنلاتينيةاهيرك@اشهتالقد

ا@حية.بحكلماتياتىاناستطاع)ياجماهيرهداالخمسيفات،

السببوكانحقا.ثورىشعبىنظامقيمامتشهدلممنهاايةومن
اللحظاتفىمنحقد@المستعدهالطليعيةالسياسيةلقوىا.غيابص

العنفبمافيهاالثورية،إنسبلابكلالسلطةتسلمعلىالحاسمة

القوىبوحدةتنادىاليساريةالسياسيةالقوىوكانتالمسلح.



1طريقالىتنقلهاالتىلسخيةا" الا@رفانالسريع،التطورواالتقدم1
علىتبدلاىيطرأولموالدعاية..والخطبالكلماتيتجاوزلم

عثصرةمروررغماللاتينيةا@عيركالجماهيرالسىءالمعاشىالوضع

البطالةوتفثممتسوءاالوضعوازدادبلالمثصروع،تبنىعلىاعوام

لنوعمنتجةوبقيتكبيرةافتصاديةمصاعبالقارةاقطاروعانتاكثر
الوطنى1الاق@تصادىالنموالععدالدابقىالبضافةامننوع@ين)اوواحد

للشمعوبأالطاديةسيماستهمفىاليينالاامبريااادىتما
@كلبنا+إنشمئتالتىاالاهيركيةاااللدرلإ)شظمةتاجتماعاافى

1بهلدفالمتحدة،الولاي@ااتااتتوجيها 1

اسير@لاب@ل@دانعلىالسيطرة
1

دالوفوف@اتشيلى،سوىحقاالمتحرلرةالللويلاهنتضملاأ-اللاتينية،

الن@قمةعنتطبراتتالمذكورةالمنمظمةاجتما@كل@اتافىاركتشاالتىا

1ضدالمتزايدةا

كلبالشصاوسخلىالبةالشممماالاميركيةالسيطرة
1 1النهباواالسلب1 من@برالىالمحظصةرتحوالتلهما،تتعرضللذين1

عناللتعبير
0

الاميركية.السطموةواالنفو@إعاتزفيا:التمذمروالتحللا
هت@مقدةلمؤتراضرفىطرا@تالتىالقضايابينامنوكان

1عدامبمدايةافى/المنظمة 1انا97،2 1

الللاتينضةالااميريةالسلع
1فىالمتحدث@الولاياتالىالمصدرة 97 0

سجملهن%13عنتزووالم
تهاتكب@د.التىالخساوة1واناللذكوار،الصامفىا@ةالدواتلكاتوارالا

الىافىراتهلاصاأسعالراضاذخف@ابسممببألدتينيةااميركا@ااراقط@ا
نولاياتا.

1سامبينالمتحمدة0 9 منا-لئربلغت9681و58

5ار...)
.

اثلإلار!امليون(7
1الاا

1

بلاتقفحلوب@ابقرةاليممتلدتينيةا@الااميركيةارةالقاان

1الا@ةمبا يرافقهماسوماالاستعمالري@ةالسعطوةاواالراجعىالطغيانازاء1
اهيركاان/1وإستغول..قةس"اسلب

التىالقارةهىاللاتينية1
نينالقرايوطي@لةتغمالمى،البراوااننالاسمبماإحتلالالا،منذت@ا@رايخها،حفل

إتاللثوربماممهيطرتها،المت@دةلولاياتاخلالهافراضتاللذين.

تتصامثدكبيرلمالعما،صورةاليا،طاتعكسيوهر،نتفاض@ات.والا،

ح@عليهج@داواتتوااراتالانفجافيه
ه

الشعبية،االحروبايوإباتاالعص@اأب

1اتالاانقلابا1افيهوتتكرر والمضادةالثوريةالعنفوحركاتالرجعية0

الدلثورة.



كاأميرفىربيةألا9للاللخاضعةا؟اتالمستحراولودتحرم

المستقلةالجنوييةالقا@رةحرلانواامورها.فىتت@لولمناللاتينية

1استعمارلاىهحلا.تكونلن 0

فىللتلخلهحاولةايةيوأنوربر،

الولاياتوسلامةلأشته@ديدايعتبرعمليهاالسيطرةبضدشؤونه@ا

همخت@ل@باشكاراضعيهواقبلمناللبمداأضدااستخدموقدة!المتحد

حسن"اساسمحلىواخرى"الغليظمة1العصلاإ"اساصعلىمرة

الشماليةالاميركيةاالامبريا(ليةسيطرةبق@اءا.بهدتالجوار،،

القارة.الثروإتنهبهما.استمرار9

دارهالذىاالمبظهو"لتقدما.اجلمنالفالت@ا"دامب@وكان

يحلنمزيفقناعوراءالقارةعلىالسيطرةل@ابقاء1بهكيند،ىجون

اتالاحتكمارااثهارااارغمبها-شحونضالإتبتصاعدالاعترإف0ضمنيما

بىلابحقها
0

تغيراتاجرأء
الااقط@اعيةالمنقحريرهاتق@يةعيةأجتما،1

ستبن@لالمتحدةاصولاياتابما@ن9خلفاصتاواالبؤسامنوتنقصا

اتالمأبرالةواوكمااغونالبنتاانالا1المنطقةرلد9ل@السخيةااع@داتالمسا

ةالعسكري@انقلاباتالا.تمدابيرفىتهم@انشماطا:تتوقفالمالمركزية

المبد(عنالنظراصرفالتقية،الاصلاحيةالنظم9إسقايط

تشمكيلعلبعيمدزمنسنذبمتثالمأيلتحديةاتانولاي@ااانكماالمذكوو!
ةاتوري@اللدكتا1إلانمظمةبينفميهاتمجمعالقايرةافىيةعسكر.تكتلات

حركةهجابهةالىإلتكت@اهمهوتهدفهشماك.القائمةلرجعيةا.
1التحريرا افىالوطنبى1

انيةالططر1الإعممالىتلدابيرالىالاضنافةباالمنط@قة،1

الددولالعسكزىالتكتل.اثرهنوكانك@وبا.ضدلابشفزازاتوإ.

ضدالنزواعمليةفىإمشركمتاللذكورة1الللإلاانالوعمطىالميركا

1عامكوما 96 شص@انش@ظض@ةقمعافىقواته@اساهمتكملا1

1عامفىالد@وسنيكانجمهورية الهتحدةالوالاياتداسعتوالقد.965

تمسعى@منلتز،1ولما
مما.اقمايمةااجلاا

الئىاالتنفينىباللحلسيسمى

نبرولالي@هيضافالمن@عمة،أالل@وللصركزينةيحكومةبمثنابةشيكون

المسلحة.اللقوأتمو@ةواقياكهمشترك

مظماحتماالفشملدةالمتح@الولإياتاهشماريعدمصيرسيكون

يةالددط1فرغم."التقد@م1اجلمن@فلتحها@"مثصرأعهصيركمان

الدشدافىاالالرأهان@هباووصف@هالمشروع،الهن@الواسعةاالااهيركية
ب@بدانمآسىامل

1

بالمسا@صماتدالوصأمنإحتواهبمااللاتينيةاسيركا



الكترونيا..وخبيرأوسن@دساوطيايرااضم@ائما"وسفكرا

تستغلالتىاو@د@ناالي@ةالشممااالإميركيةاليةياالاسبر@وليست

الغربيةالالم@انيةاأليةفالإمبرياعليها.سلطانهاوتندالجنوبيةائقارة
المسؤولينزيارأتوتمكرارتاليها،افشيئماشيئ@اتتسللاض@
1ال@لعدي@دسبيينالش1الالمان

النفاذات@اولبيةلغرانياالما.واارها.اقطا0

اومتاعبالشمالىالاميركىالرأشمالفيهايلاقىالتىالمناطقالى

"وكدئكهصاسكب،

ت@يةلتحاكانظمة1بهاتقومالتىاالاقطاوالى
صعه@!التشمددامواقفافتفتعلالاسيركية،اليةب@الاشريأتهماعلاقا.

ايرامغااسلوباتتبعالاخيراةوهنىلغربية!أ.أنياالماالىيد@اوتمد

العصاباتتجهيزعنفعوضاالمتحدة.الولاياتتتبعهالذىلذاك

ققدمالسلاح،باسهاتتعاسإالاقطماواوتزديدللثورة،@المضاكه

رسداسيله@ااممامالابوابتمفتحالتىاال@رضا9المسماسدأت،5لها

ت@ورية،الدكتا.االنظماتوجيهفىالمسمتشايربمدررللقياموتؤهلها

ذفوفماتحتا@ب@ا@تا@"ضعهاالشعبيةاللقاومةبهةو@فعها@لحا،

الىبيةال@غر.أالما.تياالمذكووةلسياسةا.1ضل@ت9والقدوسيطراتها.

الغم@ايناهمانوفرصحيفةانحتىافها،اهندإمنالكثيرتحقيق

الولاياتبعدحرنةإهماصبح@تالغربيةااني@اا"انتقولكتبتانيوهية1

كلا@لحافظةوطلبتاللات@ينية،بالميرك@اتجاريةع@لاقاتالهاالمتحده
اجلمنواشنطنمعالتنسيقارةضيمعلىاكلتالمركزكهذا

تصداباوالهت@دةالولايماتاتفشلحيثماد@لالت@ب@اواويكزت.فالك،

الملاتينية.الاميرك@يةاالقارة1افىبنكبة،سيماستها

انكرن@ةلغربسا.الالم@انىالنفوذسعةتقديراجليوهن

مجمو@اب@لغللاقينيةا@إمير-@افىالةالط@الهنيالعائده1اتا

1عدادمالوسطىأإسيركا)فى 03ير7ر....(971 5 وفسمارك1

4ر...."الجنوبي@ة1اهيرك@ا1) 0

الحمحارةقيمةاماممارك1ر536ر

1عامالطرفينبين 97 26بلغتفقد0 0 مارك.مليون0

ةالقارعلىقبضتهاتمكيناعل1منالمتحمه،1الولاياتان

المبدامئروغيرالمباشرالمكشلكلق@امتسياسةانتهجت1الجنوبية،

درلشؤدوقفى
1غامسنذاع@لنتوقددالقارة.0 مبلماتضعانهدا823

1لمواقفها9اساسمامونرو فىمايطاءاهموكانالمذكورة.الدلولزداه1

أنهداواللابا،شؤرنفىتتمد@للا5المتحدالولااياتانالمذكورالمبمطأ/



ارقاطبلحتأتلكتحققها@التىب@احالار؟انوعلىعثمر،

اوضاعفىتعيشالتز@هااللا-لينيةااميركاشعوبافانخيالية،

سكانه@ابينالاوبئةواالامراض1وتنتثصرانفاقة،واالعوزمنمزرية

سنهمالطفلأيحاوزانقبلالهمأطفامنمخيمةنسبةلموت"ويخترم

عمره.منالاولالىم

اللولاياتلخاما/الموادطو@ويصرت@قوماللاتينيةاهيركاان

والبوتماسيومالحدي@دفلزأتعملىت@شتملالخاماطوادوه@ذهاللتحدى.
ل@مديراواالرصاصواوالنحاسووالمنغنيزوالزمردوالنفط

الهائلة،المحدنيةاتالثرواا@نهررغموالزظك.البوكسايتا@

فىانبالطحيد-9فى@راعى،أقتصمادفاتانهاباتتسمقطارهااي@فان

)مثلالاجنبيعةنلثصركاتملكفيهاالزراعيةوالاراضىالغالمب،

الفىالوقتاوفىأدلحليين.واللاقطاعيينالمتحدنق(كهالفوإمثركة

ثلىلاركلعنلرلارأت(5)علىالاهيركبةالاحتكنارأتفيهضل

العاملينالكادحينمن%50فاناللاتينية،اميركافىتستثمرهواحد

)021،عنرزي@دلاسنوىكخلعلىالاايصم@لونلاالقارة1ض@هفى

عامبشكلفيها،الفرددخلهتوسطيتجاوزولادولارا.
2الىالعملعنفيهاالعاطلينعددووصلفقط.دولار(3-.) 5

الاجتما@صالضمانناف@قد@منسكافهانىويعا،ضضى!مليون

هذاالتغذية.سوءعنالناتجةوالامراضالاميةوتفث@ى

أالشثرتلتىا@الاميركيةالث@ركاتانحينفى
مليونلأ1لأ..)ا

بخلغربحس@لىصلت@\،68ك1@65مكامبينلفترةا.بىثولار
وبلغرة.الفت@نفسفىدولارمليون(5400)

كارباحاللاتينيةاهيركاهندهالمت@الولاياتعليهصلتم@ا
1خلالمبمامثرة منانفترة1

01 9 7الى5 (29ر171)منابهثر@0،1

تتحاورزالفترة.لمالهن@واستثمايدساتها)نحينفىحولإر،مليون

ن@ممنأشرياالىنهبفالكألىيضافكالار.هليون(7146)

منممكنعد@اك@براللاتمينيةاالاسيركيهالقالرةامنيستنزفاخر،

يةفكرانيماتبمامك@ايتمتعونالذيناينوالمفكر"الموهوبينالاشخاص

..8الادمغةه@رقةاسم،محليهايطلقالتىالعمليةوهىجيدة،

المححدةالولاياتتشجيعنتيجةالقارة،اقطارمنهاجرولقد

1@لا1شالفترةاخصا@اتها،واض 1الى9 97 عال@(42871)0



ارضهافوقتنتصبواسعة،كبيرةقارةاللاتيتيةامريكا

حقا،سشقلقنليل-وهوبضها-جمهوارية،عدث@رايناعم@م

لحالى،ا.الاستعماولكجلة/الىوخفيةقيودصرئيةدىتش@الاخر1وبضها

الجمهورياتغداوفيماالى.االشماألاسيركىالاستعمنالر1ويخاصة

الىنيا1سكولاحتلالت@معوجز@رسن@اطقهن@الكتزالماالمذكو@رة،
1اقبلسنمبام@ر د@.او@ولن@سرنسااوانكملترةالو.1ا@لتحدهالولايات1

الجزر.منآخروعدداانتيكواوغوياناو

2ر595)مساحتهاتبلغالتىالقارةوهذه 4 مترا2(-ليلو2ر8

23حوالىألانانهاسكااطم@ويببغ6بسامر.
0

ضمعت6لمليونا(1

1انيةالاسبلااللسيطرة5عدقرونا 1

تلنقنح@اأنقبللية،البرتغا(9
حروب

انالاالااجنبى.الاحتصمن")بواليفاراعلنهاالتىاالإستقص

الإسيركيهالسيطرةو،1النفوذإبسن@بسببطويلايل@مبمالامتقصعهد
نفسهامنالمتحم@الولايات.نصبتانبعدبلدإنها،@كلىاليةالشمماا

ع@نمال@افضا،5و@اسيا،"
!8الا@وبية1السيطرةإضند"القاوةأ@

مضتامبرى،ااتهما9-ضركاالاميركيةالاحتكارأت0أنوعل

التاسمعاالؤناوأئلمنذالملاتينيةألاسيركيةالاقط@ارثراتتنهب



 



دراسةليسالثوريينواجبان

واجبليسفحسب.النظرية،

بالمعارفوسهمرؤاحشوالثورييق

للثورة.المعمليةالوقائعمهمليناننظرية،

@ان

هذهفيوخصوصاالثورجمق،واجب

ويفهموايدركواأنهواللحظة،

فيالقوىنسبةفيحدثت.التياللتغيرات

الشغيراتهذهان@همواوانالعالم،

اجبواوليسالشكوب..نضالتسهل

الايلامانتظاراللاتينيةاميركافيالثوريين

النسبتنتجانانتظارتأتي،لنالتي

الثوراتبةاعول@لقوىالجديدة

والقيامذلك،منالافادةبلاكية،الاشتر
ات.رلثوبا

كاستروفيديل
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